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BESTE LEZER,
In uw handen houdt u het 1ste simplICity magazine van ons vernieuwde  
bedrijf, Realdolmen in een nieuw kleedje, compleet met een nieuw 
logo en frisse nieuwe kleuren. 

Waarom een nieuw logo? 

Met het nieuwe logo willen een aantal zaken uit het verleden afsluiten  
en onze blik duidelijk op de toekomst richten. Een uitgepuurde R  
die ons streven naar eenvoud illustreert en toont dat we ons ge-
makkelijk kunnen inklikken op klanten en partners. Ook schrijven we  
Realdolmen vanaf nu als een eigennaam, dus met één hoofdletter. 
Dit alles in frisse groentinten die onze stabiliteit, duurzaamheid en 
menselijke aanpak onderstrepen – en met genoeg schakeringen om 
zeker geen ‘one size fits all’-bedrijf te zijn. We willen vooral met dit 
nieuwe logo één bruisend Realdolmen uitstralen.

We willen ook graag een aantal klemtonen te leggen. Voor onszelf,  
maar zeker ook voor onze klanten, want technologie verandert  
razendsnel en als mens voelen we die digitale versnelling des te 
meer. Hoe meer de wereld digitaal wordt, hoe belangrijker het wordt 
om op de essentie te focussen: business draait om mensen, hun  
noden en hun wensen.

Realdolmen wil voor organisaties, klanten en medewerkers het  
verschil maken door in deze technologiegedreven wereld de mens  
terug centraal te stellen. De ervaringen van mensen zijn het doel, ICT 
is zeer duidelijk slechts een middel. 

Onze missie blijft dan ook dezelfde: We make ICT work for your  
business. Samen zorgen we ervoor dat ICT uw businessmodel of ope-
rating model van het strategische niveau naar concrete implementatie 
kan brengen, wat op zijn beurt zal leiden tot een werkende organisatie, 
tevreden klanten en medewerkers, en onbetwistbare resultaten.

Daarom hebben we ook een nieuwe baseline die onze missie ten  
volle ondersteunt. Die is tegelijk een ingesteldheid en een belofte die 
we maken, zowel naar klanten als naar medewerkers: to get there, 
together! 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan misschien. Daarom hebben 
we om dit alles te realiseren ook heel wat transformatieprojecten  
uitgevoerd om dit gedachtengoed te verankeren binnen Realdolmen. 
De verandering is zeker niet enkel cosmetisch – u mag van ons zeker 
een aantal nieuwe zaken verwachten.

In de eerste plaats willen wij het verschil maken met onze attitude. 
Natuurlijk zijn wij ICT-experten, dat vinden wij zelf het olympische 
minimum. We hopen echter dat u ons vooral zal herkennen aan onze 

pragmatische, constructieve en proactieve manier van werken. We  
willen immers dat samenwerken met ons eenvoudig is en zorgeloos.

Ons streefdoel is het potentieel van mensen en organisaties te helpen  
realiseren. Daarom houden we er heel erg van om met en voor  
mensen en organisaties te werken die net zoals wij het sterke  
engagement hebben om binnen hun organisatie, samen met hun 
medewerkers en klanten op zoek te gaan naar dat potentieel, en dat 
dan voluit te maximaliseren.

Om onze klanten te helpen, blijven wij een brede, generalistische ICT- 
speler die u bijstaat in eender welke ICT-vraag, zowel de strategische,  
tactische als operationele ICT-vragen, ongeacht of die gestuurd worden 
vanuit de business of gepusht worden vanuit de technologie zelf.

Vanuit strategisch standpunt bekijken we hoe ICT uw business- 
plannen kan ondersteunen of wat de rol van ICT is binnen uw organi-
satie. We vertalen ICT-hypes, zoals IoT en Smart Machines, naar een 
relevant niveau, zodat u kunt inschatten hoe toekomstige technologi-
sche ontwikkelingen uw organisatie zullen beïnvloeden.

Op tactisch niveau gaan we samen met u in op de vraag hoe ICT 
uw specifieke processen kan verbeteren. We geven zeker ook advies 
over hoe u op korte en middellange termijn best omgaat met concrete  
ICT-tendensen, zoals cloud en big data.

Operationele vragen lossen wij voor u op met - onder andere - betrouw- 
bare ICT-ondersteuning of advies over ICT-infrastructuur en licenties.  
Net zo goed zorgen we ervoor dat u beroep kunt doen op extra  
mankracht indien u tijdelijk handen tekortkomt.

Natuurlijk doen we dit steeds vanuit de geest van een samenwerking 
tussen partners. Of u nu op zoek bent naar een partij om u te helpen  
met één specifiek project, dan wel een partner om in uw plaats 
meerdere geïntegreerde projecten op te nemen van begin tot einde.

In dit simplICiTy magazine vindt u heel veel bijkomende informatie 
over het waarom van onze transformatie en hoe wij met ICT het poten-
tieel van uw organisatie, medewerkers en klanten helpen realiseren.  
We willen daar zeer graag samen met u werk van maken.

Marc De Keersmaecker
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TECHNOLOGIE VERANDERT DE WERELD RAZENDSNEL

Waarom Realdolmen transformeert

WAAROM REALDOLMEN 
TRANSFORMEERT 

Technologie verandert de wereld sneller dan ooit. Maar uiteindelijk draait het 
wel allemaal om mensen. Bedrijven die dat beseffen en bij wijze van spreken  

geobsedeerd zijn door hun klanten, presteren gemiddeld 43% beter dan de S&P 
500 Stock Index, zoals Forrester Research aangeeft. Daarom moeten organisaties  

opnieuw focussen op de mens, in plaats van op het product. 

We zien dat bedrijven afstappen van de silostructuur en steeds vaker klanten 
en partners betrekken in het operationele proces. Ze worden geconnecteerde 

bedrijven. Tim Claes: “Wist u dat er een Good Company Stock Index bestaat? 
Deze index definieert bedrijven die, op basis van bepaalde standaarden, een 

hart hebben voor mensen. Zij presteren gemiddeld 34% beter dan de S&P 500 
Stock Index.”

 Focus op mensen 

Maar hoe doet u dat als bedrijf, focussen op ‘de mens’? Extern moet u klanten 
een geweldige consumentenervaring bezorgen tijdens de ‘customer journey’. 

Luister aandachtig naar wat uw klant vertelt. Vervolgens moet u begrijpen wat 
dat dan betekent voor uw bedrijf om een optimale klantbetrokkenheid te creëren. 

En ten slotte moet u de interactie met uw klant verfijnen om in te spelen op  
gebeurtenissen. U stelt uw klant centraal in elk contact op elk moment. 

Intern moet u zich bewust zijn van de trends die de werkplek van uw werknemers 
vandaag en morgen vormgeven. Mobiliteit, sociale netwerken, de informatiegolf, 

consumerization van IT bepalen hoe een werknemer naar zijn eigen werkplek 
kijkt. Beseft u dat binnenkort vier verschillende generaties samenwerken  

in uw organisatie, elk met hun eigen overtuigingen en hun eigen  
verwachtingen? Iedere generatie verwacht een eigen aanpak. 

1 2 3STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL
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REALDOLMEN CUSTOMER JOURNEY
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 Wat betekent dit nu voor u? 

Het is niet omdat het vandaag goed gaat 
met uw bedrijf, dat u ook voldoet aan de 
verwachtingen van morgen. Durf uw be-
drijfsmodel te herbekijken. Wij geloven dat 
bedrijven die écht de mens centraal stellen, 
zowel intern als extern, de bedrijven zijn 
die overleven en morgen het verschil zullen 
maken. 

Dit zijn makkelijke oneliners om in de mond 
te nemen, maar erg moeilijk om werkelijk in 
een organisatie te verankeren. Dus hoe kunt 
u die nieuwe beloftes dan waarmaken?  
Zoals hierboven aangehaald: zet uw klant 
(customer centricity) en uw werknemer 
(engaged workplace) centraal in elk aspect 
van uw bedrijfsmodel. Deze verschuiving 
heeft een grote impact op al uw bedrijfspro-
cessen. Daarom zult u als bedrijf ook vaak 
moeten kiezen tussen ‘build’ of ‘buy’ om 
ofwel de beste bedrijfsprocessen, ofwel be-
drijfsprocessen op maat te implementeren.

Ook de grote hoeveelheid interne en externe  
gegevens en hoe u daarmee omgaat, heb-
ben impact op uw bedrijfsmodel. U wilt 
waardevolle inzichten krijgen uit trans-
actionele data, maar ook uit bijvoorbeeld  
gedragsgegevens. En dan worden concepten  
zoals big data en Internet Of Things be-
langrijk. Een derde belangrijk aspect is  
de manier waarop u met ITen vooral the  
new style of IT omgaat. Geen datacenter on 
premise meer, noch in de cloud. In werkelijk- 
heid zult u voor uw bedrijf een hybride cloud 
nodig hebben.

En last but not least, moet u als bedrijf 
uw klant en werknemer betrekken bij uw 

Business & IT Alignment. Verandering  
is de enige constante, maar hoe zorgt 
u voor een gestructureerde benadering, 
waarbij u mensen betrekt in elke stap van 
het proces? Dit echt inbedden in een orga-
nisatie is een transitie, een traject. Mensen 
en percepties veranderen slechts traag. 
Een Customer Experience Maturity Model  
en een Engaged Workplace Scorecard 
zullen u helpen een baseline voor uw  
organisatie op te stellen. Het zal u helpen de 
juiste beslissingen te nemen om naar het 
volgende maturiteitsniveau over te stappen 
en uw voortgang te toetsen. Een klanttevre-
denheidsindex en een werknemersenquête 
blijven uitstekende feedbackmechanismen 
om u bij deze transitie te helpen.

 Wat betekent dit voor  
 Realdolmen? 

Ook Realdolmen moet deze omslag maken. 
Wij willen u als klant en onze medewerkers 
nog meer centraal zetten. Onze missie en 
visie blijven dezelfde, maar wij willen onze 
dagelijkse werking daar beter mee in lijn 
brengen, strategie vertalen in mensentaal. 
Keuzes maken, en die dan ook consequent 
uitvoeren. Wij zijn voor onze transformatie 
vertrokken van het “waarom”. Waarom  
willen wij dat onze klanten voor ons kiezen? 
Waarom willen wij dat onze medewerkers 
voor ons kiezen? 

Bij Realdolmen geloven wij heel sterk 
in mensen en dat we het potentieel van  
mensen kunnen realiseren. Wij geloven 
dat we op die manier ook organisaties  
kunnen laten groeien. Met ons pragmatisch,  
constructief en proactief gedrag willen 
wij samenwerken aangenaam maken en  
onderlinge relaties ontzorgen. Uiteraard 
mag u er nog altijd vanuit gaan dat wij heel 
veel ICT-kennis in huis hebben en dat wij 
samen met u eender welke ICT-vraag willen 
aanpakken, zowel strategische, tactische 
als operationele vragen.

Tim Claes 
Marketing & Sales Director

Engaged employees truly make the  customer experience.People simply like to  

do business with  

people they know,  

like and trust.
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TECHNOLOGIE VERANDERT DE WERELD RAZENDSNEL

Waarom Realdolmen transformeert

Klant en medewerker centraal 
voor de beste totaalbeleving  
in ICT



Realdolmen  
EN DE SEGMENTEN
Focus op de klant 
Realdolmen stelt in elk contact de klant 
centraal maar weet ook dat iedere klant 
anders is. Het is daarom van belang klanten 
goed te kennen en te begrijpen waar hun 
noden en uitdagingen liggen. Die kunnen 
verschillen van sector tot sector. Met onze 
segmenten bundelen we onze expertise en 
focussen we op de evoluties en trends die 
er in de sectoren zijn. We doen dit niet a 
priori vanuit de technologie, maar denken 
altijd vanuit de probleemstelling van onze 
klanten en hoe technologie daarop een ant-
woord kan bieden. ‘Digital first’, maar niet 
‘digital only’. Uiteindelijk willen we onze 
klanten een uitstekende end-to-end klan-
tervaring bieden die volledig op maat en 
behoefte van hun sector is.

 Health 

Er zijn weinig sectoren die zo sterk aan het 
veranderen zijn als die van de gezondheids-
zorg. De vraag naar zorg stijgt, de bevolking 
veroudert, maar is tegelijk ook veeleisender 
en beter geïnformeerd, goed gekwalificeerd 
personeel wordt schaarser, nieuwe techno-
logieën komen op, de concurrentie op prijs 
en kwaliteit neemt toe en de middelen zijn 
beperkt. De opzet van nieuwe geïntegreerde  
zorgconcepten, het verbeteren van kwaliteit  
en efficiëntie, maar ook het drukken van kos-
ten staan hoog op de agenda. Zorgactoren  
en andere betrokken partijen vormen ook 

steeds vaker netwerken waarin samenwer-
king en onderlinge informatie-uitwisseling 
aan belang toenemen.

Goed onderbouwde ICT-oplossingen helpen 
deze uitdagingen mee realiseren, maar de 
gezondheidssector is geen sector als een 
andere. De maatschappelijke relevantie, de 
vertrouwelijkheid van gegevens, de budget-
taire aspecten en de toenemende technische  
complexiteit vragen niet alleen een bijzon-
dere knowhow maar ook een verantwoord 
engagement. 

Realdolmen is ruim dertig jaar actief in de 
gezondheidssector en heeft in al die jaren 
een gedegen reputatie opgebouwd. Eddy 
Volcher: “We hebben een langetermijn- 
engagement in de gezondheidssector en 
bouwen duurzame oplossingen op maat 
van en in nauwe samenwerking met de 
sector. Dat zijn niet enkel de ziekenhuizen 
- hoewel die een steeds centralere plaats in 
het ecosysteem innemen, maar ook thuis-
zorgorganisaties, ziekenfondsen en over-
heidsinstellingen. Hierdoor hebben we een 
duidelijk inzicht in het volledige Belgische 
zorglandschap.”

De knowhow van Realdolmen zit vervat in 
de Healthcare Solution Suite. Het is een 
overkoepelend platform van bedrijfstoe-
passingen en diensten die volledig inspelen 
op de noden van zorgorganisaties. Ze biedt 
innovatieve en betrouwbare oplossingen op 

het gebied van infrastructuur, ondersteuning  
van de werkprocessen in ziekenhuizen 
en beveiligde informatie-uitwisseling en  
samenwerking tussen zorgverleners, pati-
enten en instellingen. 

In oktober 2015 is Realdolmen een alliantie 
aangegaan met de Franse groep Medasys, 
een van de grootste Europese spelers op het 
gebied van medische gegevensverwerking  
en uitgever van het geïntegreerde software-
pakket DxCare. Door dit partnership brengen  
Realdolmen en Medasys vandaag een 
volledige en beproefde oplossing voor het 
EPD (Elektronisch Patiëntendossier) op de 
markt. Door de patiënt centraal te plaatsen 
in het systeem optimaliseert de oplossing 
het dagelijkse werk van de zorgverleners 
in een logica van gedeelde, beveiligde en 
intelligente patiëntgegevens. Het imple-
menteren van een dergelijke oplossing is 
een noodzakelijke stap op de weg naar het 
ziekenhuis van morgen en vormt een solide 
basis om de transformatiekansen op het 
vlak van 'connected medicine' en voorspel-
lende gezondheidsmodellen aan te kunnen.

 Services 

De bedrijven uit het dienstensegment 
hebben door hun omvang, internationale 
structuur of positie die ze bekleden in onze 
economie al een hoog organisatorisch en 
technologisch maturiteitsgehalte. Vooral de 
grote spelers onder hen zijn vooruitstrevend 
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Realdolmen en de segmenten
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en nemen het voortouw om met innovatieve 
technologie aan de slag te gaan. Toch komen  
ook deze bedrijven onder druk te staan 
en is er nood aan acceleratie. Financiële 
dienstverleners, maar ook de telco- en de  
media-industrie voelen, net zoals vele andere  
subsectoren, dat de businessmodellen 
waarin ze vandaag werken stilaan beginnen 
te wankelen. 

Zo is er de steeds strenger wordende wet- en  
regelgeving die vooral in de financiële  
sector voor disruptie zorgt. Zo moeten banken  
en verzekeraars tegemoetkomen aan Basel III  
en Solvency II en zijn er de toenemende  
regels rond privacy en dataprotectie.  
Ondertussen staat ook de invoering van 
PSD2 (Payment Service Directive) voor 
de deur. Deze Europese richtlijn verplicht 
banken om derden toegang te geven tot 
transactiedata. Hierdoor kunnen nieuwe, 
niet-bancaire spelers – de zogenaamde 
FinTech-ondernemingen - toetreden tot de 
betaalmarkt en vakoverschrijdende dien-
sten aanbieden. Het winstgevend karakter 
van de financiële instelling komt hierdoor 
onder druk te staan en dwingt haar om bij-
komende business aan te boren en nieuwe 
samenwerkingsmodellen te definiëren.

Ook de snelheid van de technologische 
evoluties vormt een uitdaging. De impact 
van digitale en mobiele technologie is voel-
baar in nagenoeg alle sectoren en leidt mee 
tot het herdenken van bestaande busi-
nessmodellen. Klantgedrevenheid is hier-
bij een van de belangrijkste maatstaven, 
zo niet de belangrijkste. Josef Szekeres: 
“B2B-ondernemingen staan onder druk 
omdat er vanuit een retailperspectief heel 
veel vanzelfsprekendheden zijn gekomen 
op vlak van klantbeleving. De ervaringen 
die we opdoen in B2C nemen we mee naar 
een B2B-omgeving. We verwachten in de 
B2B-relatie dezelfde snelheid en service, 
dezelfde ‘realtime’ en ‘righttime’ als in een 
B2C-relatie.” En daar wringt het schoentje 
wel eens, vooral voor dienstenbedrijven 
met legacy-architecturen. Toch is het con-
sumentdenken uit B2C ook doorgedrongen 
bij B2B-bedrijven. Ze zijn zich bewust van 
de noodzaak om een klantgedreven busi-
nessmodel te creëren.

Technologie speelt hierin een belangrijke 
rol, maar een vorm van relativering is aan de 
orde. Josef Szekeres: “Klanten zijn niet meer 
tevreden met een technologische oplossing 
zonder meer. Van een partner als Realdolmen 
verwachten ze advies zodat ze de juiste keuzes  
kunnen maken. Het gaat daarbij niet zozeer 
over de technologie op zich, maar wel of 
ze relevant inzetbaar is. Neem bijvoorbeeld 
blockchain, erg gehypet in de experimentele  
fase, maar nu gaat het over het concrete po-
tentieel en de toegevoegde waarde van de 
technologie voor klanten. Dat is de continue 
vertaalslag die Realdolmen voor zijn klanten  
wenst te maken. Wat is het probleem- 
oplossend vermogen van een bepaalde tech-
nologie? Hoe kunnen bestaande maar ook 
opkomende trends het hoofd bieden aan de 
uitdagingen van vandaag en morgen? Die 
vragen willen wij beantwoorden.”

 Public 

Onze publieke instellingen staan op alle 
bestuursniveaus voor enorme uitdagingen:  
continue kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening aan burgers en bedrijven, 
beheersing van de overheidsfinanciën in 
een klimaat van economische besparingen 
en duurzame ontwikkeling. Specifiek op het 
vlak van e-government delen ze de ambitie  
om de communicatie met burgers en  
bedrijven te verbeteren en de elektronische 
dienstverlening uit te breiden, het beheer 
van verschillende overheidsdatabanken te 
organiseren en de uitwisseling van gege-
vens te maximaliseren, de toegang van de 
burgers tot overheidsgegevens te faciliteren  
en clouddiensten te integreren.

Ondertussen is de overheid druk bezig met 
haar digitalisatieslag en heeft ze al een 
hele waaier aan diensten ontwikkeld zoals  
Tax-on-web, MyCareNet en Police-on-web. 
De komende jaren zullen nog tal van andere 
e-loketten volgen. Ook de regeerakkoorden 
verhogen de focus op digitalisering. Zo is 
vanaf 2016 het gebruik van e-facturatie 
verplicht voor overheidsdiensten en wordt 
e-procurement de norm. 

Het hergebruik van gegevens uit authen-
tieke bronnen zal tot een belangrijke  

vermindering leiden van de administratieve 
lasten bij burgers en ondernemingen. Dit 
‘Only-Once’-principe heeft eveneens een 
positief effect op de werking en de effici-
entie van de betrokken overheidsdiensten. 
Hiervoor is elektronische uitwisseling van 
gegevens nodig tussen alle betrokken  
instanties evenals open standaarden.

Tim Pots: “Realdolmen werkt al sinds jaar 
en dag samen met de Belgische overheid 
om haar e-strategie uit te bouwen. Projecten  
zoals onder meer voor het Centrum voor 
Informatica voor het Brusselse Gewest 
(CIBG), de Kruispuntbank Inburgering (KBI) 
en de Federale Service Bus (FSB) zorgden 
voor een stevige verankering van onze  
expertise die we ook in de toekomst  
verder willen inzetten. Als antwoord op de 
rijen kamperende ouders voor scholen zijn 
er op lokaal niveau in Brussel, Antwerpen, 
Gent en Leuven al heel wat initiatieven  
genomen. In een volgende stap proberen 
we schaalvoordelen te bereiken door één 
Shared Cloudplatform aan te bieden.”

Cloud computing voorkomt zowel over- als 
ondercapaciteit en ontzorgt de overheden 
waardoor zij zich beter kunnen focussen 
op hun kerntaken. Maar het vraagt ook om 
een grondige verandering van procedures, 
een voldoende beveiliging en een bewuste 
omgang met al die gevoelige data. Zowel 
de primaire site als de Data Recovery-site 
van de Realdolmen Cloud zijn gevestigd in 
België en gekoppeld aan BelNet waardoor 
deze private cloud een interessante optie 
is voor overheden die zelf geen hardware- 
investeringen willen doen.

Tim Pots: “De VO-store, de webwinkel van 
Realdolmen voor de Vlaamse overheid, 
is ons antwoord op de vraag naar digital  
procurement. Het is tegelijk een markt-
vergelijkingstool om de Vlaamse Overheid  
sneller en goedkoper te voorzien van 
IT-materiaal.”

 Industry 

De bedrijven in het segment industrie hebben  
als gemene deler dat het handelsbedrijven 
zijn met een logistieke component. Tim 
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Verpoorten: “We maken hierbij een onder-
scheid tussen drie grote types: fabrikanten, 
distributeurs en retailers - hoewel deze in 
de praktijk steeds dichter bij elkaar komen. 
De trends die van toepassing zijn op deze 
bedrijven kunnen zeer specifiek zijn, maar 
soms ook verbazingwekkend gelijklopend.”

Aangezien dit segment zo breed is qua 
businessmodellen biedt Realdolmen een 
ruim palet aan oplossingen voor allerhande  
Industry-bedrijven. Dit gaat van leverancier 
en adviseur voor infrastructuuroplossingen, 
over resourcer voor profielen met specifieke 
technologische skills en businesservaring, tot 
partner voor specifieke business-applicaties 
zoals onder meer ERP- en EAM-oplossingen.

Enkele speerpunten:
“Niet de toekomst voorspellen, maar 
voorspellen om een toekomst te 
hebben”
Ongeacht het soort bedrijf, het product of 
de activiteit wordt het alsmaar belangrijker 
om het verloop van de business inzichtelijk  
te krijgen. Of het nu een fabrikant is die zijn 
batchgroottes moet afstemmen op de klant-
vraag, de groothandelaar die zijn voorraad-
hoogte moet monitoren of de retailer die 
dient te anticiperen op de kortere levens- 
cyclus van producten; het niet accuraat 
voorspellen van afname of verbruik wordt 
alsmaar meer afgestraft. Tim Verpoorten: 
“Bij bedrijven die bijvoorbeeld in Fast Moving  
Consumer Goods (FMCG) handelen, neemt 
het belang van accuraat voorspellen van 
vraag alleen maar toe. Het combineren van 
Big Data en het Internet of Things (IoT) biedt 
hier enorme opportuniteiten waar we graag 
samen met klanten rond co-creëren.”

“Connected Enterprise”
Het is belangrijk dat alle informatie die binnen  
de supply chain ontstaat ook centraal door 
de klanten van onze klanten kan benaderd 
en gevalideerd worden. Heb ik voldoende 
info over product en toepassingen? Waar 
kan ik dat product kopen, wat is de voorraad 
en wanneer is het leverbaar? Een antwoord 
op die vraag is niet enkelvoudig, maar een 
complexe verzameling van gerichte infor-
matie. Om deze informatie binnen het eco-
systeem van producent, via groothandel en 

eventueel retailer, tot aan de consument te 
brengen en deze onderhoudbaar te maken, 
moeten bedrijven partnerships aangaan om 
online data te laten doorstromen. Tim Ver-
poorten: “We bouwen mee aan integratie-
platformen waarin bedrijven elkaar kunnen 
vinden. En werken op technische niveau met 
programma-interfaces (API’s) die toelaten  
aan het eindpunt – bij de consument of de 
afnemer – deze informatie in realtime en 
transparant weer te geven zonder dat daar 
een menselijke interventie voor nodig is.”

“Terug naar de kern, focus op de 
eigen Core Business”
De wereld verandert sneller dan ooit en ook 
Industry-bedrijven moeten steeds sneller 
kunnen schakelen op vlak van nieuwe busi-
ness- en IT-trends. Tim Verpoorten: “Zeer 
moeilijk als je IT-backbone opgebouwd is 
zoals de ‘Vlaamse koterij’ waar technolo-
gieoplossingen reeds vele jaren bestaan en 
steeds verder op maat uitgebouwd worden 
om trends en businessvragen te kunnen  
volgen. Als Trusted Advisor helpt Realdolmen  
bedrijven bij het in kaart brengen van de 
bestaande (Enterprise) Architectuur, het be-
palen van de pijnpunten, het uittekenen van 
een to be-architectuur en een roadmap daar 
naartoe. Ook het ontrafelen van allerlei point 
to point connecties naar een Service Orien-
ted Architectuur (SOA) is een van onze stok-
paardjes. De onderliggende infrastructuur  
en de ondersteuning hiervan – vaak niet 
de core business van onze klanten, nemen 
wij graag als partner over. Dit biedt hun 
IT-afdeling niet alleen terug zuurstof, maar 
het geeft hen vooral ook de flexibiliteit en 
ruimte om bezig te kunnen zijn met wat hen 
onderscheidt van hun concurrenten.”
 
Eddy Volcher  
General Manager – Realdolmen Sud
Josef Szekeres 
Segment Manager Services & Health
Tim Pots 
Segment Manager Public
Tim Verpoorten 
Segment Manager Industry
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DIGITAAL TRANSFORMEREN 
op het raakvlak van Business & IT 

“Verandering is de enige constante.” Het eeuwenoude citaat van Heraclitus  
blijkt vandaag actueler dan ooit. Bedrijven zijn in een technologische  
versnelling terechtgekomen waarin online en digitaal de nieuwe norm zijn.  
Wie niet kan meegaan met deze veranderingen, loopt het risico om op termijn – en 
die kan kort zijn, te verdwijnen. Om bij te blijven, moeten bedrijven zich aanpassen  
aan de digitale ontwikkelingen en deze integreren in hun bedrijfsstrategie.  
Darwin in een modern jasje: de verandering omarmen en nieuwe business- 
opportuniteiten ontdekken of… verdwijnen. 

 Geïntegreerd en geconnecteerd 

Digitale transformatie is een fenomeen dat kadert in de toenemende impact van 
digitalisering op mens en maatschappij en dus ook op bedrijven. Volgens Hendrik  
Albrecht beseffen steeds meer bedrijven het belang van digitale transformatie 
en staat het ondertussen bij velen op de agenda. “Digitale transformatie is een 
koepelbegrip met veel facetten. Bestaande, eerder traditionele bedrijven zijn 
vandaag bezig met zich opnieuw uit te vinden.” 

Hendrik Albrecht onderstreept het belang van digitale netwerken en platformen  
in de overlevingskansen van een onderneming. “Het volstaat niet meer om als 
bedrijf op jezelf te blijven staan. Wil je snel kunnen bewegen en constructief 
omgaan met de nieuwe eisen van wendbaarheid en flexibiliteit, dan moet je 
goede netwerken uitbouwen, niet alleen binnen het eigen bedrijf maar ook 
daarbuiten.” Tegenwoordig beginnen meer en meer bedrijven hun data en 
business logica te delen met hun zakelijke partners en andere strategische 
belanghebbenden zoals hun klanten en leveranciers. Op die manier kunnen ze 
niet alleen hun dienstverlening verbeteren, maar ook innoveren en zelfs nieuwe 
verdienmodellen creëren.

 Klantgerichtheid in het kwadraat 

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven inzetten op digitale transformatie:  
ze willen de operationele processen verbeteren, nieuwe bedrijfsmodellen  
ontwikkelen of de klantbeleving vergroten. Vooral dat laatste, de klantbeleving, 
raakt volgens Hendrik Albrecht aan de kern van de digitale transformatie. Er 
is een beweging ontstaan waarin de klant steeds meer de centrale regie in  
handen neemt en zelfs verwacht. Denk maar aan het veranderende aankoop- 
gedrag waarbij klanten steeds vaker via meerdere kanalen benaderd en  
bediend willen worden; tijd- en plaatsonafhankelijk, op een manier die het best 
bij hen past. Het is een tendens die zich trouwens niet alleen in de privésector 
laat voelen, maar ook bij publieke overheden. 

Nieuwkomers hebben dat goed begrepen en benadrukken in hun bedrijfs- 
strategie de focus op de klant en zijn totaalbeleving. Niet alleen de Ubers, 
de Airbnb’s en de Alibaba’s horen in dat rijtje thuis. Ook e-tailerbedrijven 
zoals het Duitse HelloFresh zijn aan een opmars bezig. Hendrik Albrecht:  
“HelloFresh is een startup die met durfkapitaal slim inzet op de klantbehoefte. Ze  
leveren gezonde maaltijd- en receptenboxen aan huis, op een moment dat 
het jou uitkomt, als je wil zelfs op zondag. Je kiest als klant in dit geval niet 
enkel voor de producten op zich, maar ook - en misschien wel vooral - voor  
de volledige dienstverlening die errond hangt, inclusief de glimlach die je krijgt 
bij aflevering. Het verpakkingsmateriaal mag zelfs met de koerier mee terug.” 
Het is een disruptie waar traditionele retailketens mee moeten leren omgaan. 
Ze daagt hen uit om anders te gaan denken en leidt in het beste geval tot een 
transformatie. In het slechtste geval legt ze het onvermogen om te veranderen 
bloot.
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 Business en IT op één lijn 

Als het goed is, voltrekt de digitale transformatie zich op het raakvlak van  
Business en IT. Toch denken bedrijven bij digitale transformatie nog al te vaak in 
termen van technologie, maar het is slechts ten dele een technologisch vraag-
stuk. Bedrijven moeten meer dan ooit de klant centraal stellen en hun strategie 
enten op de noden die de klant heeft. Hendrik Albrecht: “Digitale transformatie 
is in feite een transformatie van de business waarin digitale technologie niet 
meer is dan een enabler. En om succesvol te transformeren, is het van cruciaal 
belang dat IT aansluit op en bijdraagt tot de strategische doelstellingen van de 
business.” Uiteindelijk komt het erop aan om het perfecte evenwicht te vinden 
tussen verandering enerzijds en stabiliteit anderzijds. Dat impliceert niet alleen 
het optimaal inzetten van nieuwe technologieën, maar ook het operationeel 
houden van bestaande systemen en mogelijk het vervangen of afbouwen ervan. 

 Strategische expertisegebieden 

Transformeren is niet gemakkelijk en bedrijven doen er best aan om de transfor-
matie naar eigen schaal en vermogen in te zetten. Er zijn een aantal expertise- 
gebieden die hen kunnen helpen bij het inrichten en uitvoeren van een geslaag-
de digitale transformatie. Hendrik Albrecht: “Enterprise-architectuur, waarbij de  
onderlinge relaties tussen het bedrijfsmodel van een onderneming en het  
IT-landschap worden vastgelegd, is er een van. Maar ook portfoliomanagement en 
changemanagement zijn belangrijke schakels in het strategische proces.” 

Het belang van enterprise-architectuur wordt bevestigd door Gartner. Volgens hun 
onderzoek is enterprise-architectuur hét fundament voor een succesvolle digitale  
strategie. En terecht, want ze brengt de huidige en de toekomstige situatie in 

kaart en zorgt ervoor dat de weg daartussen steeds in lijn is met de strategische 
businessdoelstellingen. Hendrik Albrecht: “Daarmee is enterprise-architectuur een 
belangrijk instrument voor het realiseren van de alineëring tussen business en IT. 
Ze levert de strategische roadmap die een organisatie toelaat om op een gecon-
troleerde en toekomstbestendige manier te transformeren van wat ze is naar wat 
ze moet zijn.”

Uiteindelijk is het de bedoeling om de strategische doelstellingen ook effectief 
te realiseren. Eén van de sturingsinstrumenten daarbij is strategisch portfolio- 
management. Het komt erop neer om vanuit een vogelperspectief een portfolio 
van projecten, processen en activiteiten samen te stellen die nodig zijn om op een  
efficiënte en rendabele manier van de huidige naar de toekomstige situatie te 
gaan. De portfolio wordt constant afgewogen tegenover de enterprise-architectuur  
en de businessprioriteiten die er zijn, ook budgettair. Hendrik Albrecht: “Het  
actief en goed beheren van de portfolio is een complexe zaak, zeker als je in het  
achterhoofd houdt dat dit in een operationele omgeving gebeurt die niet zomaar 
kan worden stilgelegd. Er wordt daarom gestreefd naar transitiearchitecturen;  
stabiele tussenpauzes die de verandering die je wilt doorvoeren mogelijk maken.” 

Hendrik Albrecht benadrukt tot slot de noodzaak van changemanagement. “Een 
organisatie kan maar veranderen als ook de mensen de verandering willen en  
kunnen adopteren. Mensen voelen vaak weerstand tegenover verandering, niet 
alleen de eigen mensen maar ook andere stakeholders zoals leveranciers en  
partners. Je moet proberen die weerstand weg te nemen door hen te informeren 
en in het proces te betrekken, liefst zo vroeg mogelijk. Alleen zo kan je ook als 
organisatie slagen.”

Hendrik Albrecht - Division Manager Business & IT Alignment
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DE BESTE 
GEBRUIKERS- 
ERVARING 
dankzij IT outsourcing



Consumer power, customer centricity, digitale  
transformatie, digital business … Het zijn niet 
langer buzzwoorden. Steeds meer bedrijven  
beseffen het belang van digitale transformatie, 
die de basis vormt van consumer power, en zetten  
het hoog op de agenda. Mobile, cloud, big data 
en social media, vier trends die zowel volgens 
Forrester als volgens Gartner al enige tijd diep 
zijn doorgedrongen in de bedrijfswereld.  

Transformeren betekent veranderen. Maar laat 
veranderen nu net iets zijn waar mensen en  
bedrijven vaak huiverig voor zijn. Toch speelt het 
verandervermogen van een onderneming een 
belangrijke rol in haar overlevingskansen omdat 
net dat de onderscheidende factor is tegenover 
de concurrentie. CIO’s weten als geen ander dat 
IT daarin een belangrijke business enabler is.  
Maar ze beseffen ook dat verandering een  
enorme impact heeft op de IT-organisatie, zeker  
in een situatie waarin de omstandigheden steeds  
sneller veranderen. IT moet voldoende wend-
baar zijn om mee te evolueren met de business 
en het veranderingstraject mogelijk te maken. 

 IT outsourcing maakt uw bedrijf  
 wendbaarder 

Wendbaarheid, agility, is dus het sleutelwoord 
en het is ongetwijfeld iets waar u naar best 
vermogen op inzet. Maar u weet ook dat goed 
gekwalificeerd IT-personeel schaars is en daar-
om is het juist inzetten ervan van fundamenteel 
belang. Zet u uw mensen in op het onderhouden 
van het bestaande of op het realiseren van het 
nieuwe? Als u inzet op het laatste - wat slim 
is, dan komt er mogelijk een bottleneck bij het 
eerste. Een goede reden dus om na te denken 
over het uitbesteden van uw IT of althans een 
stuk ervan, te beginnen met uw commodity: het 
pc-landschap, de software, de servers, de be-
veiliging ervan, etcetera. Zaken die er gewoon 
moeten zijn en waarbij een externe partner u met 
zijn gespecialiseerde diensten kan ontzorgen. 
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Het potentieel van IT outsourcing gaat in 
dit geval voorbij de traditionele reden om te  
kiezen voor outsourcing, met name kosten-
besparing. Doordat u het operationele beheer  
van uw IT-omgeving uitbesteedt aan een  
externe partner, kunt u focussen op het 
innoveren van de eigen IT-omgeving om 
van daaruit een platform te bieden dat uw 
business toelaat om te groeien. U kunt uw 
IT-organisatie meer doen aansluiten op de 
business waardoor ze de noden daar beter 
kan capteren en uiteindelijk ook sneller kan 
omzetten in innovatie.

Volgens een prognose in Outsource Magazine  
(Jaargang 9, Nr. 2) zullen binnen minder dan 
vijf jaar vrijwel alle middelgrote bedrijven  
op zijn minst hun basis-IT uitbesteden. De 
verklaring die hiervoor gegeven wordt, is dat 
de kennis en de ervaring die nodig zijn om 
alle ontwikkelingen op de markt te volgen, 
vaak niet meer met de eigen mensen en mid-
delen alleen kunnen worden gegarandeerd.

De achtste 'Service Provider and Performance  
Satisfaction’-studie van KPMG bevestigt 
deze stijgende trend in IT-uitbesteding, maar 
ze haalt ook een belangrijke accentverschui-
ving in de waardepropositie ervan aan. KPMG 
spreekt over “nieuwe prioriteiten in een tijd 
van groei”. De economie is terug aan het  
opbloeien en ondernemingen zijn daardoor 
opnieuw gefocust op groei. Ze zijn bereid om 
de ‘strijdkas’ waar ze tijdens de afgelopen  
crisisjaren aan vasthielden te investeren in het 
transformeren en wendbaar maken van hun 
business. Ze zullen dat doen met IT als voor-
naamste facilitator, waarbij het accent bij uit-
besteding stilaan verschuift van het besparen 
van kosten naar het leveren van diensten en 
innovaties met toegevoegde waarde voor de 
business. Het onderzoek van KMPG toont aan  
dat naast kostenbesparing steeds meer  
andere drijfveren achter outsourcing naar 
boven komen: kwaliteitsverbetering, toegang 
tot kennis en vaardigheden, financiële flexi-
biliteit en een kortere ‘go to market’-tijd van 
nieuwe services.

 En wat als de elektriciteit uitvalt? 

Een andere grote drijfveer voor uitbesteding  
is bedrijfscontinuïteit. Persberichten over 
de servers die uitvallen bij Amazon of een 
blikseminslag op het datacenter van Google  

doen CIO’s en CEO’s nadenken over het 
belang van continuïteit voor hun bedrijf.  
Net door de toenemende digitalisering van 
gegevens en workflows zijn er steeds meer 
bedrijven die een ICT-infrastructuur hebben  
die vierentwintig uur per dag beschik-
baar moet zijn. De voorbeelden zijn legio:  
financiële instellingen, verzekeringsmaat-
schappijen, online retailers klein of groot… 
wanneer zij met een storing worden gecon-
fronteerd, gaat het vaak over aanzienlijke 
financiële verliezen. 

Ook binnen de zorgsector is continuïteit een 
kritische factor geworden. Ziekenhuizen en 
andere verstrekkers van zorg zoals thuishulp, 
evolueren naar een continue en gedigitaliseer-
de dienstverlening. Onbereikbaarheid kost in 
dit geval niet alleen geld maar mogelijk ook 
levens en daarmee wordt het maatschappe-
lijke belang van bedrijfs-continuïteit erg tast-
baar. Het gaat dan over veel meer dan alleen 
het financiële plaatje. Mogelijke gevolgen  
zijn ook:imagoverlies, verlies van vertrouwen,  
organisatorische uitdagingen, een operatio-
nele impact op het eigen personeel en andere  
belanghebbenden.

Nadenken over bedrijfscontinuïteit betekent 
dus het inschatten van de gevolgschade 
voor uw bedrijf wanneer een kritisch be-
drijfsproces of systeem uitvalt. Die impact 
moet ieder bedrijf moet voor zichzelf in kaart 
brengen. IT outsourcing kan in ieder geval 
een helpende hand bieden.

 De rol van de CFO in outsourcing 

Tot enkele jaren geleden was TCO-reductie 
(Total Cost of Ownership) het toverwoord 
voor IT en IT outsourcing. Wie kosten wou 
besparen in de IT-afdeling, zorgde ervoor dat 
de TCO stevig naar beneden gehaald werd, 
veelal door te sleutelen aan Capex. Het wordt 
echter stilaan duidelijk dat TCO-reductie 
alleen niet meer volstaat om de business 
succesvol draaiende te houden. Een aantal 
jaren lang lukte het aardig om commodity uit 
te besteden voor minder geld dan besteed 
on premise. My mess for less zoals men het 
verwoordt in het jaarboek 2016 van Giarte.

IT moet echter andere wegen inslaan om 
business enabler te kunnen blijven en daar 
spelen nieuwe licentiemodellen, zoals SaaS 
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(Software as a Service) en pay-per-use, op 
in. Zeer gesmaakt bij gebruikers en CIO’s, 
maar een ware revolutie voor de CFO. SaaS- 
modellen gooien namelijk het al jaren stabiele  
systeem van Capex en Opex overhoop. Deze 
trend is niet alleen in de IT-wereld zicht-
baar, de disruptie manifesteert zich ook, en  
misschien zelfs oorspronkelijk, in alle  
geledingen van de maatschappij. Kijk naar 
de opkomst van de deeleconomie. Buren, 
gemeenschappen, virtuele groepen die  
elkaars ladder, boormachine, zitmaaier of 
zelfs auto lenen. Alles gaat naar een shared 
modus. SaaS is hiervan een perfect voorbeeld 
in de bedrijfswereld. Wie bepaalde software 
vandaag nodig heeft voor het komende jaar, 
koopt die niet meer aan, maar huurt ze voor 
een jaar. Dat is per definitie Opex.

In de Capex van een bedrijf zullen in de 
toekomst alleen nog gebouwen zitten.  
Financieel managers zullen dus moeten  
leren omgaan met de variabelen van 
Opex. Deze trend heeft echter wel een 
zeer belangrijk voordeel op het niveau van 
cashflow. Omdat Capex beperkter wordt, 
komt er veel meer (cash) geld vrij om elders 
te investeren: in innovatie, in de business.  
IT als drijver voor de business dus.

Steeds meer bedrijven worden geleid op 
het niveau van de cashflow en dan zijn 
servicemodellen de toekomst. De financiële 
managers van de jongere generatie hebben 
minder problemen met de onzekerheid van 
Opex en stimuleren in hun beleid mee deze 
trend. Zij maken geen rigide jaarbudgetten 
meer, maar ‘rolling forecasts’ (voortschrij-
dende prognoses). De meeste bedrijven die 
mee zijn met die trend stellen tegenwoor-
dig een budget op met een voorspelling 
die zesmaanden vooruit kijkt, en onderweg 
wordt bijgesteld. Rolling forecasts die een 
half jaar verderlopen, spelen beter in op de 
onzekere economische situatie, de huidige 
snelle (technologische) veranderingen en 
de flexibiliteit van servicemodellen.

 Voordeel voor de klant, nadeel  
 voor de leverancier 

Servicemodellen leveren nog een ander 
groot voordeel op voor de klant. U stapt snel 
in bijvoorbeeld nieuwe software, maar stapt 
er ook even snel weer uit. Daardoor kunt 

u kosten en opbrengsten beter en sneller 
op elkaar afstemmen. Als u een software-
licentie aanschaft in een SaaS-model en 
de business waarvoor de licentie bedoeld 
is, valt tegen, dan stopt u het huurcontract 
voor de licentie. U zit niet nog jaren opge-
scheept met een investeringskost waar 
geen opbrengst tegenover staat.

De wendbaarheid die de klant vraagt en 
krijgt, heeft natuurlijk wel nadelen voor de 
leverancier. SaaS aanbieden, vergt een an-
dere financiële huishouding en zorgt moge-
lijk voor meer schulden bij de leverancier. 
Wie licenties wil verhuren, moet ze eerst 
zelf aankopen. En hoewel ook de leveran-
cier met servicemodellen of leaseformules 
kan werken bij zíjn leverancier, moet íe-
mand in de keten uiteindelijk wel de kapi-
taalsinvestering in de licentie of de server 
maken. De oplossing hiervoor en trend voor 
de toekomst, is ontegenzeglijk een trusted 
partnership en co-creatie: klant en leveran-
cier dragen elk hun deel van de (financiële) 
verantwoordelijkheid en werken gezamen-
lijk aan een succesvol project.

 CEO, CFO en CIO samen de  
 leading factor in IT outsourcing 

Zo komen we bij een trend die ook voor 
de business geldt: trusted partnership. 
Van aanbieders wordt meer en meer 
verwacht dat ze meedenken en meer 
doen dan alleen “op de winkel passen”.  
Tegelijk hanteren de technologie- 
partners zelf ook meer een klantgerichte  
attitude en een no-nonsense aanpak. Er 
wordt gezocht naar nieuwe vormen van  
samenwerking. Trusted partnerships, waarin  
ecosystemen worden opgezocht voor co- 
creatie, kritische massa en gedeelde risico’s.  

De evolutie van SLA (Service Level Agreement)  
naar XLA (eXperience Level Agreement) past 
zeker ook in die trend. Net als dat andere 
trendwoord SIAM (Service Integration And 
Managment). XLA’s stellen vooral de bele-
ving van de relatie tussen uitbesteder en 
serviceprovider centraal. XLA’s gaan over 
emotie en wat werkelijk telt; de niet-functi-
onele requirements, aldus Marco Gianotten, 
managing director van onderzoeksbureau 
Giarte en grondlegger van het werken met 
XLA’s. SIAM is het nieuwe governance- 
model waarbij verantwoordelijkheden en 
beslissingsrechten vastgelegd worden van 
zowel uitbesteder als serviceprovider in het 
steeds complexere veld van multi-sourcing.

De leidende rol in de beslissing én governance  
is daarbij zeker niet alleen weggelegd voor de 
CEO en CIO. In de nieuwe relatie tussen uit-
besteder en serviceprovider is de financieel  
manager vanuit zijn ervaring uitermate  
geschikt om een sterke rol te spelen bij de 
totstandkoming van SIAM-modellen en XLA’s. 

• Tijdens de analyse van de actuele situatie,  
voor de eigenlijke beslissing tot uitbe-
steding, is de financieel manager als  
geen ander op de hoogte van cijfers en 
statistieken om een degelijke kosten- 
batenanalyse te maken.

• Wanneer de heikele en vaak vergeten  
punten van een uitbestedingscontract aan 
bod komen, zoals personeelsoverdracht, 
kan de financieel manager deze perso-
neelsoverdracht in een financieel kader 
gieten.

• Omdat de financieel manager een grotere 
afstand heeft ten opzichte van de service-
provider dan de betrokken CIO, kan hij een 
modererende rol spelen bij het opstellen 
van de eisen en verantwoordelijkheden in 
de SLA of XLA.

CEO, CFO en CIO kunnen dus samen, met elk 
hun eigen sterktes, een duidelijke rol spelen 
in de totstandkoming en governance van een 
uitbestedingscontract en zo hun bijdrage  
leveren aan de value chain.

Jo Leemans
Group Manager IT Outsourcing

CEO, CIO EN CFO 

SAMEN  
IN DIGITALE 
TRANSFORMATIE
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TO  
HYPE  
OR  
NOT  
TO  
HYPE

Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner een top 

10 van de meest belovende en strategische technologie-

trends die naar alle waarschijnlijkheid tot in 2020 invloed 

zullen hebben op de digitale kansen van ondernemingen. 

Wij lichten er drie uit en maken ze tastbaar: Internet of 

Things (IoT) , Artificial Intelligence (AI) en smart machines.

TO  
HYPE  
OR  
NOT  
TO  
HYPE
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REALDOLMEN VERANDERT MEE: STRATEGISCHE ICT-VRAGEN EN HYPES
To hype or not to hype 

IoT
 Volgens Gartner 

Het Internet of Things (IoT) gaat over een 
wereld waarin steeds meer machines, toe-
stellen en andere systemen zijn uitgerust 
met slimme sensoren en via het internet met 
elkaar informatie uitwisselen. Het concept 
biedt ongekende mogelijkheden waarbij de 
opportuniteiten niet zozeer in de technologie 
zitten, maar wel in het zinvol gebruik van de 
data die deze verbonden wereld voortbrengt. 
Data als grondstof voor nieuwe toepassingen 
en bedrijfsmodellen.

Volgens onderzoeksbureau Gartner was 
2015 hét jaar van IoT. En ook dit jaar staat 
IoT in hun top tien van belangrijkste, strategi-
sche technologietrends. De commoditisatie,  
de miniaturisatie, maar zeker ook het dalende  
prijskaartje van sensoren geven het IoT een 
ontzettende boost. Voor Gartner is het IoT 
een belangrijke katalysator in de digitale  
transformatie die bedrijven ondergaan. Ze 
verwachten dat er tegen 2020 ongeveer 20,8 
miljard apparaten met elkaar in verbinding 
zullen staan en dat bijna de helft van alle 
nieuwe werkprocessen en –systemen een 
IoT-element zal bevatten. De datastromen 
die ontstaan, zullen gigantische proporties 
aannemen. Het komt er voor bedrijven en 
organisaties op neer om hier slim mee om te  
gaan. De uitdaging is dubbel. Ze moeten niet 
alleen op zoek naar nieuwe toepassingen, ook 
de privacy en de beveiliging van IoT-data en 
–toepassingen worden steeds belangrijker.  

 IoT en Realdolmen 

Een van de toepassingen van IoT die vaak 
genoemd wordt, is de slimme thermostaat 
voor energiebesparing. Lange tijd is IoT in 

de huishoudelijke sfeer en het thuisgebruik 
blijven hangen, maar het gaat natuur-
lijk veel verder dan dat. Hendrik Albrecht,  
Division Manager Consulting Services: 
“Elke onderneming is op zoek naar nieuwe  
manieren om inkomsten te genereren. Soms 
vindt ze die buiten de eigen traditionele  
kernactiviteit, door aan de slag te gaan met 
allerlei data die de onderneming verzamelt 
en opslaat.” 

In België zijn er nu onder meer het LoRa- 
netwerk van Proximus en het Sigfox- 
netwerk van Engie die IoT op grote schaal 
beschikbaar maken. Bedrijven kunnen hier-
door uit zeer veel soorten data waarde halen.  
Hendrik Albrecht: “Logistieke bedrijven 
kunnen hun wagens bijvoorbeeld uitrus-
ten met sensoren, waardoor zaken zoals 
luchtkwaliteit, CO

2-uitstoot en temperatuur 
gemeten worden. Die data zijn op hun beurt 
interessant voor toepassingen in de indus-
trie om bepaalde industriële installaties te 
laten opstarten of net stil te leggen. Het is 
de boelding om deze data als een product 
te gebruiken en ook zo aan te bieden.” 

Hij vervolgt: “Je kan IoT-oplossingen  
inzetten voor uitlopende zaken, zoals het 
ophalen van vuilnis waarbij sensoren in de 
glascontainer zorgen voor het ideale op-
haalmoment. Of slim parkeren in een drukke  
stad: een sensor op de parkeerplaats geeft 
aan of er een auto staat of niet. De app op 
je smartphone pikt deze informatie op en 
leidt je automatisch naar de dichtstbijzijnde 
vrije plaats. Met sensoren kan je ook het 
gebruik van bepaalde ruimtes, zoals wc’s, 
beter monitoren zodat het onderhoud daar-
op kan afgestemd worden. De voorbeelden 
zijn legio, de ideeën ook. Bij alle ontwerpen 
is één maatstaf van belang: de mens. Want 
daar draait het bij het IoT om: toegevoegde 
waarde creëren voor de eindgebruiker.”

2015

2016

2020

4,9

20,8

6,4

MILJARD
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HET AANTAL VERBONDEN APPARATEN 
VOLGENS GARTNER:
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 Volgens Gartner 

Het IoT heeft tot gevolg dat er steeds meer 
informatie beschikbaar is, waardoor het ook 
steeds moeilijker wordt om al die informa-
tie handmatig te verzamelen en te verwer-
ken. Onderzoek van Gartner wijst uit dat de  
inzet van Artificiële Intelligentie (AI) in 2016 
mainstream zal worden. 

Bij AI gaat het over het analyseren en  
automatiseren van data en taken waar-
voor een bepaalde vorm van intelligentie 
nodig is. AI kent ook andere namen zoals 
kunstmatige intelligentie, machine learning  
of cognitieve systemen. Hoe dan ook, de  
grootste gemene deler tussen al  
deze verschillende labels is: algoritmes.  
Algoritmes analyseren data-informatie  
en zetten die om in acties om klanten 
en eindgebruikers beter van dienst te 
zijn of hen op een of andere manier te 
beïnvloeden. Veel van deze algoritmes  
zijn zelflerend: hoe langer ze draaien  
hoe beter en slimmer ze worden. Ze 
zien complexe, zelfs context-sensitieve  
verbanden veel sneller dan een mens  
dat kan en verbeteren zich ook constant  
op basis van de beschikbare informatie. 

Volgens Gartner zullen algoritmes bepalend 
worden voor het succes van bedrijven. Zij 
voorspellen dat de focus in de komende 
jaren zal verschuiven van het verzamelen 
en bewerken van data naar het creëren 
van nieuwe modellen en algoritmes die het 
werk vergemakkelijken. Daarmee zullen  
algoritmes en machines in toenemende 
mate mensen vervangen daar waar het 
gaat om het verzamelen en analyseren van 
informatie.

Het IoT en Artificiële Intelligentie hangen 
nauw samen met de opkomst van een  
andere trend: Smart Machines. Smart  
Machines werken op een autonome manier 
en zijn vaak veiliger en efficiënter dan wan-
neer mensen dit werk zouden doen. Denk 
bijvoorbeeld aan slimme robots in de auto- 
en bouwindustrie, drones voor hulpverlening  
en goederenbezorging en zelfrijdende voer-
tuigen. Denk ook aan VPA’s (Virtual Personal 
Assistants) zoals Siri of Cortana, de geavan-
ceerde persoonlijke assistent van respec-
tievelijk Apple en Microsoft, die werkt met 
spraakherkenning. Gartner verwacht niet dat 
Smart Machines mensen zullen vervangen,  
aangezien mensen nodig blijven om ‘het 
schip te sturen’. Ze zullen vooral worden 
ingezet om efficiëntieverbeteringen in  
bedrijfsprocessen aan te pakken.

 AI, machine learning en  
 Realdolmen 

Artificiële Intelligentie, Machine Learning 
en Smart Machines zijn het fundament 
van wat ‘The second Machine Age’ wordt  
genoemd. Het is een evolutie die uiteindelijk 
het paradigma zal doorbreken over heel wat 
vragen en controverses inzake de ‘Digitale 
Toekomst’. 

ARTIFICIËLE 
INTELLIGENTIE 
EN SMART  
MACHINES

PETER SONDERGAARD, 
SENIOR VICE PRESIDENT 
OF GARTNER EN GLOBAL 
HEAD OF RESEARCH

Data is pas nuttig als er algoritmes 
worden gebruikt: “Big data is not 
where the value is. [...] Data is 
inherently dumb. It doesn’t actu-
ally do anything, unless you know 
how to use it, how to act with it. 
Algorithms is where the real value 
lies. Algorithms define action. [...] 
Algorithms define business. [...]  
Algorithms define the way the 
world works.”

TO  
HYPE  
OR  
NOT  
TO  
HYPE



simplICiTy magazine - 23

TO  
HYPE  
OR  
NOT  
TO  
HYPE“De vraag ‘who rules the world’, mensen 

of technologie (bijvoorbeeld robots), begint 
een concreet antwoord te krijgen. Onze 
toekomst zal worden onderbouwd en aan-
gestuurd door een intense samenwerking 
tussen mensen en technologieën. Deze evo-
lutie is vanuit verschillende perspectieven  
disruptief en zal een behoorlijke impact 
hebben op het functioneren van business, 
maatschappij en economie.” 

Aan het woord is Bart Macharis, Division 
Manager Data Insights: “Misschien eerst 
een mogelijk foutieve interpretatie van 
het begrip ‘Smart Machines’ en ‘Machine 
Learning’ uit de wereld helpen. Het gaat hier 
niet over ‘Machines’ zoals we dit begrip da-
gelijks in onze Nederlandse taal gebruiken.  
Het gaat over een fundamentele verschui-
ving van hoe technologie de volgende jaren 
ons maatschappelijk en economisch leven 
zal ondersteunen en faciliteren.”

“We hebben gedurende jaren technologieën 
ontwikkeld en computers geprogrammeerd 
om ondersteuning te bieden via vooraf 
vastgelegde regels. In de zoektocht naar 
artificiële intelligentie heeft ook het concept 
van ‘Neurale Netwerken’ heel wat nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd. Toch hebben 
heel veel evolutieve en context-sensitieve 

triggers ons gedwongen op continue basis 
manueel bij te sturen. Een quasi onbegon-
nen werk.”

“Stap voor stap zijn we gekomen tot Smart 
Machines die dankzij Machine Learning- 

concepten een vorm van Artificiële intelli-
gentie hebben die autonoom evolueert. De 
grondstof om dit te bereiken is data, ‘Big 
Data’. En dit is de brug naar het IoT. De 
‘connected world’ die ervoor zorgt dat wij-
zigende omgevingsfactoren direct kunnen  
worden gedetecteerd, gecapteerd en wor-
den gevoed aan de Smart Machines.”

“Deze Smart Machines – en dat kunnen 
heel kleine objecten zoals sensoren of 
wearables zijn - zullen ons helpen om via 
‘Autonomous Machine Learning Algorithms’ 
sneller, correcter en veiliger in te spelen 
op de continu wijzigende realiteit in alle 
dagelijkse activiteiten. Dit zal een impact 
hebben op Automotive, Education, Com-
munication, Fraud, Finance, Forecasting, 
Healthcare, Production… en ons privéleven.  
Realdolmen is via co-creatie en een  
ecosysteem-benadering heel actief in 
de evaluatie en implementatie van deze  
nieuwe mogelijkheden met als uiteindelijk 
doel het creëren van meerwaarde voor onze 
klanten en hun klanten.”

Hendrik Albrecht
Division Manager Business & IT Alignment
Bart Macharis
Division Manager Data Insights

DE VRAAG 
‘Who rules  
the world’
- mensen of technologie -  

BEGINT EEN 
concreet 
ANTWOORD
te krijgen



DE IDEALE WERKPLEK  
voor de werknemer van  
vandaag en die van morgen 
Choose your own device (CYOD), flexibel werken, de nieuwe werkplek… Het 
zijn de belangrijkste  thema’s van vandaag maar zeker ook van morgen. Hoe 
lossen we de mobiliteitsproblemen op? Wat is er vandaag relevanter dan de 
files en het leed en de kosten die ze met zich meebrengen. Hoe krijgen we 
een betere work-lifebalans? Vanaf 2016 zijn er niet minder dan vier gene-
raties op de werkvloer actief: de babyboomers, generatie X, Y en Z. Iedere 
generatie heeft andere wensen en behoeftes als het gaat over werk en werk-
gever. Kan flexibel werken onszelf en de organisatie hierin helpen? Bedrijven 
staan voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, ook op vlak van HR-beleid.  
Engaged Workplace gaat het maatschappelijke debat aan en bouwt mee 
aan oplossingen die het nieuwe werken van de toekomst ondersteunen. Niet  
alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor die van hun klanten. 

 Werken in een wereld in verandering 

In Engaged Workplace gaat het niet alleen over de nieuwe werkplek – die 
kan tegenwoordig overal zijn, maar ook over de manier van werken in een  
wereld die volledig aan het veranderen is. Communicatie is daarbij van  
kapitaal belang en zal mee het succes van een onderneming bepalen. Ook 
de manier waarop mensen kunnen samenwerken, slimmer en beter, zal be-
palend zijn. Daarnaast stelt zich de vraag hoe we moeten omgaan met de 
exponentiële groei van data en hoe we dataversnippering kunnen tegengaan. 
Het consolideren, centraliseren en virtualiseren van data en applicaties op 
portals en websites is een fundamenteel onderdeel van het ‘nieuwe werken’. 

Tegelijkertijd is er de behoefte aan zakelijke mobiliteit. De markt wordt over-
spoeld door mobiele devices en de nieuwe werkplek is niet meer altijd de 
conventionele vaste plaats op kantoor. Medewerkers – en dat zijn niet alleen 
de jongste generaties - verwachten dat ze overal en op eender welk apparaat 
hun werk kunnen doen. David Steppe: “Engaged Workplace speelt op elk van 
deze uitdagingen in. Security heeft hierin een niet te onderschatten rol, niet 
alleen op vlak van devices. Je moet er zeker van zijn dat de juiste persoon 
toegang heeft tot de juiste data en de juiste applicaties – hij en niemand 
anders.”

 Generatie Y en Z: bent u er klaar voor? 

Door de globalisering van de wereld en de nieuwe technologische innovaties 
vervagen grenzen en worden afstanden kleiner. David Steppe: “Je kan tegen-
woordig op elk moment, eender waar, realtime werken en samenwerken. Je 
kan wereldwijde allianties sluiten en op die manier als eenmansbedrijf toch 
een wereldleider zijn.”

Niet alleen de wereld verandert, maar ook de mensen. Zo zijn er de millennials 
die als eerste generatie volledig met internet en technologie zijn opgegroeid. 
Ze begeven zich nu op de arbeidsmarkt en ook hun opvolgers, Generatie Z, 
zetten er ondertussen hun eerste stappen. Tegen 2020 zullen 70% van de 
werknemers millennials zijn. Zij hebben een totaal andere visie op werken en 
samenwerken. Alles verloopt sneller, globaler en vluchtiger ook. Het begrip 
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‘vaste werknemer’ lijkt met hen te vervagen. Daar waar mensen er vroeger 
meer voor kozen om een langere carrière uit te bouwen bij een bepaalde 
werkgever, zien we vandaag meer en meer de trend dat mensen kiezen voor 
een project, eerder dan voor een vaste werkgever. Het is ook de uitgelezen 
CYOD-generatie: Choose your Own Device. Zij willen in toenemende mate zelf 
bepalen hoe, wanneer en waarmee ze werken. 

David Steppe besluit: “Bedrijven moeten rekening houden met deze evoluties.  
Ook HR zal zich op een andere manier moeten organiseren en de juiste  
policies uittekenen om met het nieuwe potentieel te kunnen omgaan.  
Engaged Workplace tekent geen HR-beleid uit - dat laten we aan de specia-
listen over- maar zorgt wel voor advies en de juiste en veilige technologische 
invulling van de noden die er zijn op vlak van het nieuwe werken.”

David Steppe
Division Manager Engaged Workplace
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REALDOLMEN VERANDERT MEE: FUNCTIONELE ICT-VRAGEN EN TRENDS
De ideale werkplek voor de werknemer van vandaag en die van morgen 

COMMUNICATIE    
SAMENWERKEN

MOBILITEIT 
DEVICES

DATASECURITY ENGAGED 
WORKPLACE 

&

&
Engaged Workplace bouwt mee aan de werkplek van de toekomst door 
al deze componenten samen te brengen in één uniek totaalplatform. 

TEGEN  
2020

MILLENNIALS=
70%MEDEWERKERS 



Sales en marketing hebben er alle belang 
bij hun klanten zo goed mogelijk te kennen. 
Die regel gold al in de productgeoriënteerde  
tijd, maar meer nog vandaag, in de tijd van 
klantgeoriënteerdheid. Tot pakweg vijftien 
jaar geleden waren e-mail en telefoon  
de belangrijkste touchpoints tussen klant  
en leverancier en was de leverancier de 
enige die informatie kon verschaffen over 
producten.
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Levert u uw klant zijn favoriete pizza?

Levert u  
UW KLANT ZIJN  
FAVORIETE PIZZA? 
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SINGLE VIEW BUILDER

VERBETERDE  
GEBRUIKSERVARING

BESCHIKBAAR  
IN UW TAAL

ALLE INFORMATIE 
 OP ÉÉN SCHERM

SNELLE TOEGANG  
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Nu is 60% van het werk, voor een po-
tentiële klant overgaat tot een aankoop, 
self-service: via websites, blogs en inter-
netfora weet hij alles over het product van 
zijn wens voor hij een potentiële leverancier 
contacteert. Met andere woorden: het eer-
ste touchpoint tussen leverancier en klant 
is vandaag de eerste webklik van die klant. 
Het is dus enorm belangrijk dat uw klant 
van bij de eerste klik de juiste webervaring 
krijgt, zodat hij niet meteen doorsurft naar 
de volgende leverancier.

 CRM, CEM of CX? Bij Realdolmen  
 gaan we voor XRM. 

Wat is Customer Relationship Manage-
ment (CRM) vandaag dan? CEM, Customer  
Engagement Management? Of CX, Customer  
Experience Management? Beide laatsten 
zijn zeer actueel, maar Philippe Minsart,  
Division Manager Customer Centricity heeft 
het in de eerste plaats over XRM: Extended 
Relation Management. Relatiebeheer gaat 
namelijk veel breder dan sales en marketing.  
Klanten verwachten vandaag dat de leve-
rancier hun noden kent, begrijpt en altijd 
klaarstaat voor hen. Als we als klant dan toch 

inkijk geven in onze privé-gegevens, dan wil-
len we daar ook een uitgebreide dienstverle-
ning en ‘ease of doing business’ voor in ruil. 

De financiële sector heeft deze bood-
schap begrepen en zet volledig in op het 
‘360-gradenklantbeeld’. Dit betekent dat 
u als bank alle sleutelmomenten van uw 
cliënten in kaart brengt en een product 
op maat aanbiedt dat past in de customer 
journey. Een voorbeeld: uw cliënt betaalt 
op restaurant zijn rekening met VISA en 
het saldo van de rekening blijkt ontoerei-
kend. Op dat moment krijgt u als bank een  
signaal en stuurt u uw cliënt een sms om 
de rekening aan te zuiveren met spaargeld. 
De perfecte event-based-oplossing in een 
one-to-one-communicatie.

Het 360-gradenklantbeeld is een voor-
waarde voor bedrijven om vandaag en in 
de toekomst succesvol te zijn. Hoe sneller 
u als leverancier zichtbaar bent tijdens de 
customer journey, hoe groter de kans op 
succesvol contact. Een sterke CRM-tool 
helpt u om uw (potentiële) klanten te le-
ren kennen, beter dan ze zichzelf kennen, 
en hen een antwoord op maat te bieden. 
Tools die Customer Centricity van Realdol-

men in portfolio heeft. “Je moet de klant 
het gevoel geven hem beter te kennen dan 
zichzelf, er altijd te zijn voor hem”, aldus 
Philippe Minsart. ‘Single View Builder’ van 
Realdolmen is daarvoor een krachtige en 
gebruiksvriendelijke tool. Ze verzamelt info 
over klanten en prospecten van klikgedrag 
tot voorkeuren en geeft die informatie weer 
in grafieken met kleurindicators.

 Trends in CRM 

Welke trends zien we in de CRM-markt? 
Mobile CRM staat bovenaan, iedereen wil 
een tool overal en altijd gebruiken. Opnieuw 
een mooi voorbeeld uit de financiële sector: 
e-banking heeft geleid tot een grote mate 

Wie  
succesvol  
wil zijn, moet een  

360- 
GRADENKLANTBEELD  
hebben
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van selfservice. Klanten beheren hun re-
keningen en geldstromen zelf op tablet of 
smartphone. Logisch dus dat ze van een 
bezoek aan het bankfiliaal ook verwachten 
dat ze samen met hun bankadviseur het-
zelfde scherm bekijken en bedienen, naast 
elkaar aan dezelfde tafel.

Die mobiliteit stimuleert ook de multichan-
nel trend. Vandaag komen er steeds meer 
communicatiekanalen bij: Twitter, blogs en 
Facebook komen nu al in het gedrang door 
Snapchat, WhatsApp… Maar de ‘oudere’ 
kanalen zoals e-mail en telefoon blijven ook 
bestaan. Dat maakt het structureren van 
gegevens en oplossingen heel complex. De 

klant wil altijd hetzelfde antwoord krijgen, 
ongeacht het kanaal waarmee hij zijn vraag 
stelde. CRM moet dan de spin in het web 
zijn, de ene tool van waaruit u antwoord kan 
bieden aan om het even welk kanaal.

Een andere grote trend is cloud. Steeds 
meer tools werken in de cloud, daardoor 
is de tijdspanne tussen de zoektocht naar 
en de aankoop van een oplossing korter 
geworden en gebeurt de aankoop steeds 
vaker buiten de IT-afdeling van het bedrijf 
om. De verkoopafdeling kiest vandaag zelf 
een CRM-oplossing en implementeert ze 
morgen via de cloud, gebruiksklaar.

Social CRM zit ook in de lift en zorgt ervoor 
dat u uw klant promoties kunt bieden ge-
koppeld aan plaats en tijdstip, volledig op 
maat. Een gezinsuitstap in een pretpark 
met de kinderen? Dankzij de GPS op de 
smartphone toont een sms u de kortste weg 
naar het springkasteel of de ijskar.

Voor Philippe Minsart gaan al die trends 
heel duidelijk één richting uit en hij ver-
woordt zijn passie als volgt: “Ik heb al tien 
jaar een droom voor CRM: als je ‘s avonds 
thuis in de sofa zit en denkt aan een klein 

hongertje, dan gaat de bel. Je doet open en 
daar staat de pizzabezorger met je favoriete 
pizza in de doos.” Realdolmen CRM brengt 
deze droom binnen handbereik.

Philippe Minsart
Division Manager Customer Centricity 

HET 360-GRADENKLANTBEELD 
is onmisbaar om succesvol te zijn op de 
markt. Customer Centricity Realdolmen 
ontwikkelde ‘Single View Builder’, een 
krachtige tool om het DNA van klanten en 
prospecten te capteren.



MOBILITEIT EN 
INTEGRATIE  
zetten ook ERP in de cloud 
Volgens Gartner zal minstens 30% van de servicegerichte bedrijven tegen 2018 het merendeel van de ERP-applicaties 

verhuizen naar de cloud. De reden is simpel: de business moet aan hoge snelheid mee evolueren met de snel veranderende  

wereld en dat vergt ook meer flexibiliteit van uw ERP. ERP die niet in staat is om zich aan te passen aan de noden van de 

business, wordt onherroepelijk naar het verleden verbannen. De traditionele maatwerkpakketten met grote upgrade- en 

onderhoudskosten zijn dus verleden tijd. ERP in een SaaS-model is de zeer nabije toekomst.
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 Trends in ERP 

Daarbij zal de monolithische ERP-applicatie  
niet zomaar plaats ruimen voor volledig 
cloudgebaseerde oplossingen. Gartner ziet 
- net zoals voor andere IT-oplossingen -  
eerder een shift naar hybride systemen, 
waarbij gevoelige boekhoudgegevens bij-
voorbeeld on premise blijven en alle andere 
functionaliteiten verhuizen naar een publieke  
of partner cloud. De cloud kan daarbij de 
problemen opvangen waarmee traditionele 
ERP al te vaak geconfronteerd werd: snelle 
en flexibele implementatie, flexibele prijs-
modellen, schaalbaarheid en upgrades.

De hybride vorm brengt ons meteen 
bij een tweede grote trend: integratie.  
Moderne ERP zal met veel meer toepassin-
gen moeten integreren dan e-mailsystemen 
en documenten alleen. De functionaliteiten 
on premise en in de cloud moeten naadloos 
met elkaar communiceren, maar daarnaast 
willen steeds meer bedrijven dat ERP inte-
greert met een CRM-oplossing, BI-syste-
men, predicitve analytics, documentbeheer, 
enzovoort.

Ook Marc Loeys, Division Manager bij Agile 
Business Processes, ziet diezelfde trend: 
“de huidige maar vooral de toekomstige  
managers die nu afstuderen, willen toepas-

singen die overal werken, op hun smart- 
phone, tablet en vaste computer. Een finan-
cieel directeur wil op zijn smartphone de re-
sultaten kunnen bekijken. Realdolmen biedt 
zowel hardware-, infrastructuur- als busi-
ness-oplossingen aan en is zeer ervaren in 
integratie van verschillende systemen.”

Die andere grote trend, CYOD (Choose Your 
Own Device – cfr p. 24), die vooral door 
de jongere generatie werknemers wordt 
gestimuleerd, sluit hierbij aan. ERP moet 
niet alleen met tal van andere systemen 
integreren, het moet ook op verschillende 
systemen kunnen draaien: op PC, op smart-
phone, op tablet en binnenkort op al die an-
dere devices die via het Internet of Things 
ontsloten worden.

 Kennis schept vertrouwen 

Een andere belangrijke trend volgens Marc 
Loeys is dat potentiële klanten de lat steeds 
hoger leggen. “Ik herinner me nog de tijd 
dat ik een ERP-pakket verkocht zonder dat 
de mensen ooit een demo gezien hadden. 
Nu, door het internet en de sociale media 
weet een bedrijf wat er op de markt is en 
wat ze tekort hebben. Potentiële klanten 
zoeken een leverancier (of liever: partner) 
die hun tekorten kan opvangen. Ze zoeken 
vooral een toekomstgerichte oplossing. 
Bedrijven laten zich vaak adviseren door 
externe consultants om potentiële leveran-
ciers de juiste vragen te stellen. De wereld 
is een echte kenniswereld geworden.” 

De leverancier van ERP-oplossingen kan 
dus een meerwaarde bieden als hij de 
business van zijn klant door en door kent. 
Dat hebben we bij Realdolmen goed be-
grepen. Bij Agile Business Processes draait 
alles om kennis. Kennis over magazijnbe-
heer, verkoopprocessen en machineonder-

houd: bedrijven uit Healthcare, logistiek en  
distributie en asset management kunnen 
rekenen op een jarenlange ervaring om 
bedrijfsprocessen te automatiseren en  
optimaliseren. Kennis, niet uit een boekje, 
maar uit het werkelijke leven. Marc Loeys: 
“Onze experts lopen met u door uw maga-
zijn of uw productiehal, merken eventuele 
problemen op en bespreken samen met u 
de oplossingen.”

Bovendien slaan kleine en middelgrote  
bedrijven steeds vaker de handen in elkaar 
om kennis te bundelen en zo sterker in de 
mark te staan. In de Healthcaresector bij-
voorbeeld vormen steeds meer ziekenhuizen  
clusters. Ze bouwen campussen waar ze 
hun expertise bundelen. Dat vergt een an-
der beheer van bedden, medisch materiaal 
en personeel. Geen achterkamertjes meer 
dus met stapels dozen, maar een geauto-
matiseerd magazijnbeheer. “Omdat wij bij 
Realdolmen een volledig gamma aan kennis 
hebben, gaande van Enterprise Architecture 
over CRM tot ERP”, aldus Loeys, “kunnen 
wij een antwoord bieden op vragen van elke 
afdeling in uw bedrijf of ziekenhuis.”

 De mens centraal 

Last but not least staat ook in een ERP- 
pakket de mens centraal. ERP is geen 
rechtstreekse kostenbespaarder, het helpt 
u niet om te besparen op werknemers. ERP 
helpt uw werknemers wél om efficiënter te 
werken, proactief met gegevens om te gaan 
en sneller beslissingen te nemen. Mensen 
die efficiënt kunnen werken, dragen actief 
bij aan de realisatie van het volle potentieel 
van uw onderneming.

Marc Loeys 
Division Manager Agile Business Processes

ALLES  
draait om  
business 
KNOW-HOW
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REALDOLMEN VERANDERT MEE: FUNCTIONELE ICT-VRAGEN EN TRENDS 
Mobiliteit en integratie zetten ook ERP in de cloud



ALM: de juiste  
synergie tussen  
mensen, processen  
en tools
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REALDOLMEN VERANDERT MEE: FUNCTIONELE ICT-VRAGEN EN TRENDS

ALM: de juiste synergie tussen mensen, processen en tools



ALM: de juiste  
synergie tussen  
mensen, processen  
en tools
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ALM staat voor Application Lifecycle Management en gaat over het efficiënt  
beheren en beheersen van de volledige levenscyclus van een softwareapplicatie. 
Het omvat de coördinatie van alle activiteiten die nodig zijn om kwaliteitsvolle 
applicaties te kunnen opleveren binnen de vooropgestelde tijd, het budget en de 
verwachting. Het streefdoel is betere software sneller ter beschikking te stellen 
aan de business en daarmee vanuit de IT-organisatie echte business value te 
leveren. Het gevolg is een hogere business agility, meer innovatie en uiteindelijk 
ook een betere return on investment (ROI) van IT: besparingen op vlak van tijd 
en kosten en verbeteringen op vlak van kwaliteit, productiviteit en flexibiliteit. 

 Mensen, processen en tools 

In ALM zijn drie dimensies van belang: mensen, processen en tools. Het zijn 
de drie voornaamste ingrediënten voor een geslaagd softwareontwikkelings- 
project. Mensen moeten goed en vlot kunnen samenwerken en communiceren. 
Ze moeten de juiste mindset hebben en gevoel voor kwaliteit, betrokkenheid en 
teamspirit. Processen en methodologieën waarborgen de kwaliteit, voorspel-
baarheid en beheersbaarheid van het softwareontwikkelingsproces zelf. Ten 
slotte zijn er de tools. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen ook effectief kunnen 
samenwerken en dat ze ondersteund worden in het werken met de processen. 
Zonder tools zijn processen moeilijk tastbaar en opvolgbaar. Zo vervallen ze heel 
vaak tot dode letter in de kast.

Bert Jagers: “Een succesvolle introductie van ALM hangt niet alleen af van de 
beste tool, de beste methode of het beste team, maar vooral van de juiste end-
to-end synergie daartussen. Als je die creëert, dan kan je op quasi-continue 
wijze businesswaarde genereren, ontstaan er minder fouten of vertragingen en 
wordt het budget optimaal gebruikt.”

 Verandering omarmen 

De wereld en de marktomstandigheden veranderen continu en snel. Wie niet kan 
meegaan met verandering en nieuwe ontwikkelingen, loopt risico’s. ALM leert 
bedrijven omgaan met verandering, niet alleen vanuit de businessorganisatie 
maar ook vanuit IT. Het zorgt voor een betere en reëlere alignering tussen busi-
ness en IT en ook voor een hogere wendbaarheid waardoor de IT-organisatie 
sneller en efficiënter kan inspelen op de veranderende noden van de business. 

Bert Jagers: “Door bijvoorbeeld agile softwareontwikkeling toe te passen, neem 
je de verandering mee op in het proces. Het is niet meer van deze tijd om een 
ontwikkelingsproject volledig af te werken en dan pas op de gebruikers los te la-
ten. De agile methodologie wil op een interactieve en pragmatische manier sa-
menwerken met de business. Ze geeft gebruikers de kans om beter betrokken 
te zijn bij het ontwikkelingsproces en waar nodig nieuwe prioriteiten te stellen.”

Bert Jagers - Unit Manager Software Development Enabling Services

Een succesvolle  
introductie van ALM 
hangt niet alleen af 
van de beste tool, 
de beste methode of 
het beste team, maar 
vooral van de juiste 
synergie daartussen
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De toekomst  
IS DIGITAAL, 
de toekomst  
IS HYBRIDE

Volgens Forbes zal tegen 2017 het cloudgebruik op de werkvloer verdubbeld 
zijn. Uit Gartners Hype Cycle-rapport blijkt dat op dit moment 10 tot 15% van 
de bedrijven zich een hybride IT-strategie hebben eigen gemaakt. Binnen 2 tot 
5 jaar zal hybrid cloud computing mainstream zijn, aldus nog hetzelfde rapport.

Statistieken zijn het erover eens: meer en meer bedrijven zúllen gebruik gaan 
maken van een of andere combinatie van cloudoplossingen: private cloud,  
public cloud, partner cloud.

Waarom? Stel: u koopt een nieuw boekhoudpakket voor de financiële afdeling 
en betaalt enkel voor die acht werkuren dat medewerkers het pakket effectief 
gebruiken. U betaalt per maand, of zelfs per uur. Dat is enkel mogelijk met een 
schaalbaar cloudabonnement, zij het in de public cloud (Microsoft Azure, Google  
enz.) of in een partner cloud van uw service provider. Tegelijk wil u gevoelige 
gegevens beschermen tegen al te diverse privacywetgevingen in verschillende 
landen. Die gegevens houdt u dus liever binnenshuis op uw eigen infrastruc-
tuur. Met hybrid cloud haalt u uit elke oplossing de voordelen en combineert ze 
tot een oplossing op maat van uw bedrijf.

Dé grote trend volgens Conny Van den Steen is Consumer Power. De verwach-
ting van de eindgebruiker om op zijn wenken bediend te worden. Dit resulteert 
in selfservice voor eindgebruikers. Een nieuwe medewerker start vandaag met 
een lege PC en kiest zelf de applicaties en tools die hij nodig heeft voor zijn 
dagelijkse job. Applicaties in een cloud of op lokale infrastructuur. Het is het 

toekomstmodel voor alle bedrijven.

Maar hybrid cloud staat evengoed 
voor een grote uitdaging: de com-
plexiteit van een hybride architectuur.  
De integratie van verschillende  
cloudoplossingen op het gebied van 
connectiviteit en veiligheid is geen si-
necure. Bovendien moet uw huidige  
private cloud toekomstbestendig zijn 
om hybride te kunnen werken. Het 
is dus zeker zinvol om uw huidige  
situatie grondig te analyseren voor 
u overstapt naar cloudoplossingen.  

Ga op zoek naar een service provider met de nodige ervaring, die u objectief en 
onafhankelijk advies op maat geeft.

Want hoe u het ook draait of keert: de toekomst is hybride. Gartner definieert 
vier trends die stilaan een vast gegeven vormen in de wereld: mobility, social 
media, big data en cloud. Samen leiden ze maar in één richting: de toekomst 
van de digital business, het Internet of Things. Wie mee wil zijn met de eerste 
drie, en zijn business wil omvormen tot digital business, kan niet zonder de 
cloud.

Conny Van den Steen 
Strategy lead Hybrid Cloud
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NU TEGEN 2017

64% 
GEBRUIKT AL  

CLOUD-BASED  
SOFTWARE

source: Forbes

gemiddeld aantal cloud  
apps in gebruik

potentieel aantal cloud apps  
in gebruik binnen 2 à 3 jaar

GEEFT AAN DAT ZE BINNEN DE  
2 À 3 JAAR MINSTENS ÉÉN CLOUD 

APP ZULLEN GEBRUIKEN

88% 

3% 7% 

IEDEREEN  
IN DE CLOUD 

#TRENDING
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WERKEN  
WAAR EN  
WANNEER  
U WILT Mobiel zijn is de standaard geworden. Wat niet betekent dat u als bedrijf  

zomaar van vandaag op morgen mobile gaat. Welke vragen stelt ú zich? Onze 
afdeling Professional Services kreeg van diverse klanten al de volgende vragen. 
Een overzichtje van onze FAQ. 

Kevin Dockx
Solution Architect

We hebben een aantal legacy-applicaties draaien, maar 
de dag van vandaag verwachten onze werknemers dat ze 
hun werk ook on the road kunnen doen, op hun smartphone. 
Hoe pakken we dit best aan?

Onze vertegenwoordigers willen onderweg hun klantenbestand 
kunnen raadplegen. Wij werken echter met externe vertegen-
woordigers en hebben dus geen controle over het type apparaat dat 
zij gebruiken. Kan een bestand geraadpleegd worden op om het even welk 
apparaat met om het even welke browser?

Onze website, het visitekaartje voor onze klanten, is niet 
aangepast aan smartphones en tablets.  Hoe kunnen we dit 
oplossen?

We lezen regelmatig angstaanjagende verhalen over beveilig-
ingsproblemen, maar werken ook meer en meer met mobiele 
applicaties. Kunnen we ervoor zorgen dat applicaties toch nog veilig 
benaderbaar zijn, zelfs als ze op smartphones draaien?

De killer application die we met onze startup voor ogen 
hebben moet hoge volumes aan dataverkeer aankunnen, 
maar niet constant. Er zullen pieken zijn met veel verkeer en  
momenten met weinig verkeer. Hoe pakken we dit best aan?

Wij maken applicaties mobiel beschikbaar via standaard-API. 
Integraties met bestaande systemen is onze core business.

Ja. Wij zorgen voor een shared layer die communiceert met 
alle clients.

Met responsive design en onze RD UX Track passen wij uw 
site aan en maken hem gebruiksvriendelijk.

Wij zijn gespecialiseerd in moderne security approach, in 
combinatie met mobile device management.

Cloudoplossingen geven de mogelijkheid om een applicatie te schalen  
naar behoefte, op een geautomatiseerde manier (auto scale). 

Public cloud, private cloud, partner cloud of hybrid cloud: 
de mogelijkheden zijn vandaag legio om veiligheid te 

combineren met schaalbaarheid.

Q? &A



#TRENDING

simplICiTy magazine - 37

Los van het feit of u uw klanten kunt bereiken op social media-platformen, 
brengen uw medewerkers daar sowieso een aanzienlijk deel van hun privétijd 
door. De kans is groot dat uw marketing- en communicatiedepartementen dat 
ook doen, maar dan vanuit zakelijke overwegingen. Het is een manier van com-
municeren die ondertussen voor velen 
zeer vertrouwd en natuurlijk aanvoelt. 
Zien we iets dat we goed vinden, willen  
we dat belonen met een like, of mis-
schien willen we wel feedback geven.

Die trend begint zich logischerwijs 
steeds meer door te trekken naar 
onze zakelijke omgevingen. Waar al 
veel ondernemingen gebruik maken  
van Enterprise Social Networks om 
hun medewerkers met elkaar te  
laten communiceren en informatie uit 
te wisselen, bouwen meer en meer 
toepassingen nu ook social eigen-
schappen in.

De echte doelstelling hiervan mag 
niet zijn om gewoon een platform 

te bieden waar medewerkers sociaal kunnen zijn, maar hen zo toe te laten  
sneller inzichten te krijgen of geven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een 
bestand te liken of te followen of er rechtstreeks opmerkingen aan te hangen, 
kan voor andere gebruikers tot gevolg hebben dat ze sneller de juiste en 

meest relevante informatie kunnen  
vinden. Door de interactie tussen partijen 
binnen een organisatie die normaal niet 
vaak contact hebben, kunnen er nieuwe in-
zichten ontstaan die misschien tot levens- 
noodzakelijke innovatie zullen leiden.

Door ook onze zakelijke toepassingen 
meer social te maken, geven we die 
ICT-componenten een meer menselijk 
gezicht, geven we ook de medewerker  
zelf een belangrijke centrale rol en  
streven we ernaar een onontgonnen  
potentieel aan te boren. Hierdoor worden 
onze organisaties sneller, bewegelijker en 
zeker ook meer proactief.

Thomas Verschueren
Marketing Manager

SOCIAL  
HEEFT OOK ZIJN PLAATS BINNEN 
UW ZAKELIJKE OMGEVING

Enterprise Social Networks 
gaan niet zozeer over  
social zijn, maar eerder  
over snel kunnen volgen  
en snel reageren
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BIG DATA IN  
STROOMVERSNELLING 
DOOR HET IOT 

I believe that moral objections will only impact 
on the timeframe in which the developments 
take place rather than on the fact that they 
will take place

Big data wordt de toekomst. Het is in een stroomversnelling terechtgekomen, 
mede door de opkomst van het Internet of Things (IoT). Voor velen onder ons 
zijn deze termen echter nog vaag en de meeste mensen zien ook nog niet 
volledig in welke toegevoegde waarde het IoT en big data kunnen en zullen 
hebben in hun leven. 

 Big Data World 

Bart Macharis, Division Manager Data Insights, licht nader toe: “We zijn in 
een ‘Semi-Big Data World’ terecht gekomen. Er is heel veel informatie, maar 
te weinig tijd om er iets mee te doen. En dat terwijl die oneindige hoeveel-
heid data oneindig veel mogelijkheden biedt. We kunnen ze naar hartenlust 
combineren. De overstap naar de echte ‘Big Data World’ komt pas in 2020, 
wanneer het Internet of Things (IoT) ook écht is doorgebroken. Hiermee zal de 
toestroom aan informatie en data via alle wearables, connected devices en 
drones nauwelijks te overzien zijn.”

 Prescriptive analysis 

Bart Macharis: “De manier waarop technologie met data omgaat, gaat het 
verschil maken. Waar we vroeger vooral de verzamelde gegevens analy-

seerden, zitten we nu in de fase waarin computers op basis van die gegevens 
voorspellingen kunnen maken. De volgende stap is dat de technologie zelf 
het voortouw zal nemen en op basis van haar voorspellingen op eigen houtje 
actie onderneemt. Op vlak van big data gaan we dus van descriptive analysis 
– het beschrijven van de situatie -naar predictive analysis – het maken van 
voorspellingen -en ten slotte naar prescriptive analysis – het automatisch 
handelen.”

 Who is afraid of Big Data? 

Tegen dat laatste is er nog veel weerstand, omdat mensen bang zijn de  
controle te verliezen. Daarom heeft Tesla een stapje voor op de Google Car. 
Hoewel Tesla technologisch nog niet zo ver staat, is het feit dat de Google 
Car geen gaspedaal of rem meer heeft voor mensen erg beangstigend. Bart 
Macharis: “Ik geloof echter dat deze morele bezwaren enkel invloed zullen 
hebben op de tijdspanne waarin de ontwikkelingen gebeuren, niet op het feit 
dàt ze zullen gebeuren.”

 ZORA 

Een toepassing van big data die eerder warme dan angstige gevoelens  
losmaakt, is de schattige 57 centimeter grote robot ZORA. ZORA is de eerste 
‘humanoïde’ robot ter wereld. Zij wordt al ingeschakeld in woonzorgcentra, 
scholen en ziekenhuizen. ZORA krijgt voortdurend duizend-en-een prikkels 
en puzzelstukjes informatie, maar analyseert en voorspelt zelfstandig. Zo kan 
ZORA bijvoorbeeld de gemoedstoestand van patiënten inschatten en tijdig 
ingrijpen, nog voor er een aanval komt. Wat een grote hulp is bij ouderen of 
kinderen met gedragsstoornissen. 

Bart Macharis
Division Manager Data Insights
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De steeds verdergaande digitalisering brengt niet alleen opportuniteiten met 
zich mee, maar ook uitdagingen. Voor David Steppe, Division Manager Engaged  
Workplace, is en blijft Security de uitdaging van de toekomst. Het volstaat al lang 
niet meer om enkel en alleen te investeren in antivirussoftware, als je weet dat 
elke dag bedrijven gehackt worden. 

“Er zijn vandaag twee soorten bedrijven: zij die gehackt zijn, en zij die het 
niet weten. Dat is de realiteit”, waarschuwt Steppe. Uit onderzoek van KPMG 
Advisory bij grote Belgische ondernemingen blijkt zelfs dat 80% van de  
onderzochte bedrijven gehackt waren zonder het te weten. Security gaat in dit 
geval niet alleen over hardware of software, maar ook over persoonlijke identiteit 
en gebruiksgegevens. Een van de bedreigingen van de moderne maatschappij 
is volgens Steppe Identity Theft (identiteitsdiefstal). Ook wat datadiefstal betreft 
zal het een enorme uitdaging zijn om die te voorkomen. 

In het kader hiervan spreekt Steppe over het belang van Cyber Forensics. Digi-
taal forensisch onderzoek gaat verder dan beveiliging, want ondanks de bevei-
ligingsmaatregelen die er zijn, kan een onderneming toch nog het slachtoffer 
worden van een malafide aanval. “De impact hiervan kan enorm nefast zijn 
voor de veiligheid en integriteit van een onderneming. Het is dan belangrijk om 
te weten door wie de aanval is gebeurd, maar ook waarom en met welk doel.”

Volgens Steppe kunnen onnodige risico’s echter ook vermeden worden door meer 
in te zetten op het beveiligingsbewustzijn van medewerkers. “Hackers mikken  
altijd op de zwakste schakel in de beveiligingsketen en die is vaak de mens. 
Je mag dus beveiligen zoveel je wil; als mensen zich niet bewust zijn van het  
belang van beveiliging heeft het geen zin.” Hij benadrukt het belang van User 
Awareness programma’s die medewerkers leren hoe ze met bepaalde data moe-
ten omgaan en hoe ze verdachte situaties, zoals phishing, kunnen herkennen. 

David Steppe
Division Manager Engaged Workplace

Er zijn vandaag twee soorten bedrijven: zij die 
gehackt zijn, en zij die het niet weten. 

SECURITY   
BLIJFT  
DE UITDAGING

GARTNER ON SECURITY IN 2016:
ADAPTIVE SECURITY ARCHITECTURE

Met systemen die voorzien zijn van Adaptive Security  
Architecture kunnen bedrijven op basis van predictieve  
modellen cyberbedreigingen beter voorspellen en simuleren 
waardoor gebruikers, data en systemen beter beschermd 
zijn. Gartner stelt dat dit een end-to-end proces is: je bevei-
liging is net zo sterk als je zwakste schakel.
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HARDWARE
LICENSES,

MÉÉR DAN EEN 
COMPUTER
WINKEL

&



simplICiTy magazine - 41

REALDOLMEN VERANDERT MEE: OPERATIONELE ICT-VRAGEN 
Hardware & Licenses, méér dan een computerwinkel

“Onlangs was een belangrijke internati-
onale klant op zoek naar een videoconfe-
rencesysteem voor zijn vergaderruimtes in 
België, Duitsland en Engeland. We hebben 
de klant niet enkel bijgestaan in de zoek-
tocht naar het meest geschikte systeem 
voor dit project. We hebben voor hem ook 
de meest geschikte lokale partners gezocht 
om in de buitenlandse locaties het systeem 
op te hangen en te installeren.”

Aan het woord is Jelle Vervaeke, Group  
Manager Products & Licenses Realdolmen. 
De afdeling Products & Licenses is het  
centrale aanspreekpunt voor alle hard- en 
softwarevragen die u als klant hebt. 

Ook in de verkoop van hard- en software 
is consumer power diep doorgedrongen 
en zoekt de consument vandaag een toe-
gevoegde waarde. Hij verlangt van zijn  
leverancier niet alleen een correcte levering,  
maar ook strategisch advies met betrek-
king tot totaalprojecten. De aankoop van 
bepaalde IT-producten vormt dan slechts 
een deelaspect van de oplossing.

Elke klant heeft zijn of haar specifieke situ-
atie, achtergrond en behoeftes. Logistieke 
uitdagingen, zoals internationale leveringen,  
het beheer van bufferstocks, leveren op 
moeilijk beleverbare locaties zoals de 
zestiende verdieping van een bedrijfs- 
gebouw met enkel een kleine lift… 

“Wij doen zoveel meer dan dozen schui-
ven”, zegt Jelle Vervaeke. “Samen met 
een gespecialiseerd projectteam luisteren 
we eerst naar onze klanten om hun unieke 
noden te achterhalen. Vervolgens bekijken 
onze experten welke mogelijke oplossingen 

beschikbaar zijn op de markt en welke spe-
cifieke afhankelijkheden er zijn. Dit wordt 
vervolgens verder uitgewerkt en gedocu-
menteerd in een aantal voorstellen waarbij 
duidelijk de voor- en nadelen van elke optie 
op een rijtje worden gezet. Zo maakt u als 
klant een weloverwogen keuze op basis van 
onze professionele analyses en voorstellen, 
zonder verrassingen achteraf.”

 Partnership in economisch  
 moeilijke tijden 

Bedrijven en organisaties moeten hun 
cashflow tegenwoordig scherp in de gaten 
houden. Een betrouwbare partner speelt 
daarin een unieke, helpende rol. Door 
verschillende leasing- en/of financierings-
voorstellen van zowel de vendors als van 
gespecialiseerde financieringsinstellingen 
met elkaar te vergelijken, kunt u als klant 
steeds rekenen op de meeste geschikte fi-
nanciële oplossing. 

“Daarenboven beschikt het team bij  
Products & Licenses over professionele 
aankopers die ‘het prijzenspel’ met de ven-
dors perfect beheersen om zo, voor onze 
klanten, steeds de beste prijs te onderhan-
delen”, zegt Jelle Vervaeke nog.

 Administratieve vereenvoudiging  
 op maat van de klant 

Als leverancier in de IT-branche moeten we 
de huidige onlinemogelijkheden ten volle 
benutten. ‘Realdolmen Store’ is een uniek 
platform waar u als klant op ieder moment 
IT-producten kunt opzoeken, de voorraad 
bij de verschillende distributeurs kunt na-

kijken en online bestelt. Bovendien kunt u 
een gepersonaliseerd assortiment vastleg-
gen op het platform met alleen die produc-
ten die u als klant uitkiest. U ziet van al die 
producten steeds de voorraadstatus en als 
u bepaalde prijsafspraken hebt, dan worden 
die automatisch toegepast. Tot slot heeft u 
als klant de mogelijkheid specifieke offer-
tes aan te vragen en uiteraard alles online 
te bestellen om zo de administratie tot een 
minimum te herleiden.

“Op maat van de klant is voor ons geen loze 
uitdrukking”, besluit Jelle Vervaeke. “Een 
fluoriderende computermuis, een water-
gekoeld datacenter leveren en installeren, 
of tablet-computers in de cockpit van een 
vliegtuig inbouwen – voor Realdolmen  
Products & Licenses is geen uitdaging te 
klein of te groot!”

Jelle Vervaeke
Group Manager Products & Licenses 

HARD- 
& SOFTWARE 
VERKOPEN IS 
VANDAAG DE DAG 
VEEL MEER DAN 
DOZEN SCHUIVEN
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Wat heeft een 
GEBRUIKER 
nodig om te 
werken? 

IN BEWEGING  
TE HOUDEN

OM GEBRUIKERS

VOEG 
'GEBRUIKSERVARING’
toe aan uw SLA’s 



Een laptop of PC, een printer, een telefoon, 
een internetverbinding, een besturingspro-
gramma, applicaties, servers, fysieke ruimte 
voor de servers, koeling voor de servers… 
Het lijstje is langer dan u als eindgebruiker 
waarschijnlijk denkt. Elk onderdeel van de 
lijst kan stukgaan of dienst weigeren. En in 
ieder onderdeel van de lijst zitten mogelijk 
componenten en wisselstukken die op hun 
beurt kunnen stukgaan of dienst weigeren. 
Een goede reden dus om een IT-afdeling te 
‘ontzorgen’ door de commodity en support 
extern uit te besteden.

De afdeling Operations van IT outsourcing 
bij Realdolmen is “de oren en de ogen” voor 
de klant, zoals Luc Horré, Division Manager  
IT Outsourcing Operations, het zo mooi  
verwoordt. De 24/7-monitoring is dan ook 
een van de belangrijke taken die Realdolmen  
op zich neemt voor talloze klanten. Hoe ver 
de monitoring en helpdeskondersteuning 
gaan, bepaalt u als klant zelf in functie van 
uw noden en de capaciteiten in uw eigen 
IT-afdeling.

Om de uptime van infrastructuur en sys-
temen zo hoog mogelijk te houden, biedt 
Realdolmen back end support voor uw 
infrastructuuromgeving, end user support 
(‘helpdesk’) en break and fix (hardware- 
reparaties) op drie niveaus.

De ‘first line’ met 24/7-bereikbaarheid 
wordt georganiseerd via nearshoring in 
Polen. Aan de hand van uitgebreide tech-
nische documentatie op klantniveau volgen 
de Poolse medewerkers voor elke klant 
alarmen en incidenten op. Ze proberen ze 
meteen op te lossen om onderbrekingen zo 
kort mogelijk te houden.

Is het probleem toch groter, dan komt de 
‘second line’ en eventueel de ‘third line’ in 
actie. Omdat in deze fase overleg met de 

gebruiker vaak nodig is, wordt dit in België 
georganiseerd. Lokale verankering en ken-
nis van de taal zijn belangrijk om op een 
efficiënte manier te overleggen met klant, 
applicatiedeskundigen en vendors.

Om elk mogelijk probleem in de keten te 
onderscheppen en op te lossen op een 
snelle, flexibele en kostenefficiënte manier, 
is een sterke organisatie en standaardisatie 
van processen nodig. Alle medewerkers bij 
Operations zijn opgeleid in ITIL en worden 
voortdurend bijgeschoold. Ook Governance 
is een vaak onderschat, maar wel uiterst 
belangrijk onderdeel van uitbestedings-
processen. Elk bedrijf is continu in bewe-
ging, dus is een omgeving nooit stabiel. 
Voortdurende communicatie tussen klant 
en serviceprovider over upgrades, nieuwe 
applicaties, nieuwe hardware, enzovoort, is 
een voorwaarde om alarmen en monitoring 
bij te sturen.

 Eindgebruikersbeleving bepaalt  
 de SLA  

Eindgebruikers verwachten vandaag dat 
een applicatie, smartphone of tablet dag en 

nacht beschikbaar is. Privé, maar ook op het 
werk. Het stijgend belang van user experi-
ence zorgt ervoor dat applicaties die door-
gaans niet als bedrijfskritisch beschouwd 
worden vandaag de dag toch een belangrijk 
onderdeel van SLA’s zijn geworden. Denk 
bijvoorbeeld aan e-mail: een 9-to-5 job 
bestaat in veel sectoren niet meer, werk-
nemers sturen dus ook ’s avonds en in het 
weekend mails. Ligt het mailverkeer er te 
lang uit, dan groeit de frustratie van de 
werknemer. Funest voor een bedrijf dat zijn 
medewerkers tevreden wil houden.

Een gevolg hiervan is dat in uitbeste-
dingscontracten 24/7-monitoring met 
daaraan gekoppeld eenvoudige acties en 
recovery procedures steeds meer opgang 
vindt. Niet alleen bij bedrijven met kriti-
sche business-processen zoals productie- 
bedrijven en ziekenhuizen, maar in alle  
mogelijke sectoren. Niet de sector, maar het 
gevoel van de eindgebruiker of werknemer  
bepaalt nu de mate waarin een applicatie of  
systeem bedrijfskritisch is.

De tendens is vooral in België zichtbaar. 
De vele ’KMO’s hier met hun relatief kleine 
IT-afdelingen willen wel mee met de evolutie  
en hun werknemers en eindgebruikers de 
best mogelijke ervaring bezorgen. Dan is zelfs 
voor het kleinste bedrijf 24/7-monitoring  
een grote toegevoegde waarde.

De technologische evolutie steekt hierin 
ook zeker een handje toe: dankzij virtuali-
satie en cloud kunnen de meeste bedrijven 
vandaag op een kostenvriendelijke manier 
aan recovery en back-up doen.

Luc Horré
Division Manager IT Outsourcing Operations

WIJ ZIJN  
DE OGEN EN DE OREN  

VAN DE  
KLANT

simplICiTy magazine - 43

REALDOLMEN VERANDERT MEE: OPERATIONELE ICT-VRAGEN
Wat heeft een gebruiker nodig om te werken?

toe aan uw SLA’s 



PROFESSIONAL SERVICES 
als menukaart op maat  
van de klant

Bij Professional Services draait alles om mensen: de klanten en de medewer-
kers. “In die zin is ons verhaal vrij simpel: het is onze doelstelling om de juiste 
medewerker met de juiste competenties op het juiste moment en tegen de juiste 
prijs met de juiste klant samen te brengen”, aldus Jan Graulus, Division Manager  
Professional Services. “Het engagement dat wij met onze klanten aangaan is 
dat van een middelenverbintenis - middelen zijn in dit geval onze mensen. Via 
ons dienstenaanbod kunnen de klanten op een flexibele manier IT-gerelateerde 
opdrachten laten uitvoeren door onze specialisten. Wij zorgen ervoor dat ze over 
de juiste profielen met de juiste competenties kunnen beschikken.”

Jan Graulus gaat verder: “Het is ons doel om elke klant op een unieke manier  
te helpen waardoor we vaak in staat zijn om een bepaalde exclusiviteit te krijgen 
en continuïteit te creëren, niet alleen op vlak van staffing maar ook op techno-
logisch vlak. Een one-size-fits-allaanpak past hierbij niet. De klant verwacht  
differentiatie van ons. Daarom hebben we onze services volledig in kaart  
gebracht – Professional Services als menukaart zeg maar. De kaart die we  
aanbieden, bestaat uit verschillende services. De klant maakt zijn keuze en 
bepaalt het menu en de gradatie van de dienstverlening die hij wenst. Voor 
sommige klanten is enkel reactiesnelheid bij aanvragen cruciaal, anderen  
wensen ook een samenwerking op het vlak van knowledge management,  
continuity planning, managed staffing en eventueel zelfs project governance.  
Wij werken samen met de klant het gewenste servicemodel uit.”

 SPOC: Single Point of Contact 

It’s all about people: Realdolmen stelt nog meer dan ooit de mens centraal. 
Jan Graulus licht toe: “Bij Professional Services zijn er twee mensen van be-
lang: onze klanten, zowel extern als intern, en natuurlijk onze medewerkers. 
We hebben onze organisatie en werkwijze volledig daarop geënt. Daar waar de 
activiteiten omtrent sourcing voorheen in verschillende divisies zaten, is alles nu 
ondergebracht in één groep: Professional Services. Dit maakt het allemaal veel 
transparanter en gemakkelijker voor onze klanten.”

Een van de grootste vernieuwingen binnen Professional Services is trouwens 
dat iedere klant nu beschikt over een SPOC, één aanspreekpunt. De SPOC zorgt 
voor de end-to-end verwerking en invulling van de sourcingvragen van zijn 
klant. “We willen de klant beter leren kennen en sneller schakelen op basis van 
zijn behoefte en de dienstverlening die hij wil. We willen bovendien komen tot 
een betere matching, zowel op vlak van hardskills maar ook op vlak van soft-
skills”, aldus Jan Graulus. 

 Matching en resourcing 

De centrale matching- en resourcingcel zal dit proces faciliteren. Zij centrali-
seert alle benodigde informatie: competenties en beschikbaarheden, maar ook 
voorkeuren. “Deze nieuwe cel gaat altijd voor de beste matching, ongeacht waar 
de competenties zich bevinden - intern of extern. Zo zijn we ook niet meer ge-
bonden aan de competenties we vandaag in onze eigen portefeuille hebben”, 
verklaart Jan Graulus. “De beste CV voor de juiste klant, daar gaan we voor. 
Lean and mean.”

De matching- en resourcingcel richt zich niet enkel op klanten maar ook op 
medewerkers. Het creëren van opportuniteiten voor de medewerkers is dan 
ook een van de doelstellingen van de cel. Jan Graulus legt uit: “We werken 
momenteel aan een model waarin de medewerker zelf zijn opdrachten kan kie-
zen. We willen een bedrijfsbrede service aanbieden waarbij onze medewerkers 
zichzelf als kandidaat kunnen aanbieden voor een bepaalde opdracht. Zo kan 
je als medewerker actief meebouwen aan je eigen ontwikkelingstraject, niet 
alleen in functie van je competenties maar ook van je ambitie.” Hij vertelt verder: 
“Realdolmen moet hierin adviseur zijn en zijn medewerkers helpen hun eigen 
marktwaarde in stand te houden, mogelijk door heroriëntering.”

 Volume, volume, volume 
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Naast de kwaliteit van de dienstverlening en het spectrum aan competenties dat 
Professional Services aanbiedt, is ook de kwantiteit van essentieel belang. Jan 
Graulus: “Sourcing is een typische volume-business. De slagkracht van Realdol-
men zit in de volumes en de beschikbaarheden die we hebben, niet alleen met 
eigen mensen maar ook met externe krachten. Die externe consultants vormen 
een extra extensie op onze eigen competenties. Een van onze sterktes ligt trou-
wens in de relaties die we met andere partijen hebben opgebouwd. We houden 
op dat vlak ook altijd het vizier open voor overnamekandidaten.” 

 Investeren in nieuwe, jonge werknemers 

Een andere manier om met kwaliteit en volume om te gaan en tegelijk compe-
titief te zijn op vlak van prijzen en marges, is het acADDemICT Junior traject. 
Realdolmen investeert elk jaar in veelbelovende pasafgestudeerden die tijdens 
een intensieve trainingsperiode worden voorbereid op een leven als professio-
nele ICT-consultant. “Die jonge mensen worden vooraf zwaar gescreend. Het is 
een niet zo evidente selectieprocedure, maar uiteindelijk springen de kwaliteit 
en de technische competenties van deze acADDemICTs er echt bovenuit. Dàt 
is het visitekaartje van Realdolmen bij onze klanten. Ze weten van die kwaliteit 
en beseffen dat iemand die het acADDemICT traject succesvol heeft beëindigd, 
perfect meekan met iemand die al een bewezen ervaring van twee jaar heeft.”, 
aldus Jan Graulus. 

 Kennis is ons kapitaal 

Bij Professional Services zit het kapitaal in de hoofden van de mensen. Werken 
aan competenties en investeren in opleiding is dan ook van cruciaal belang. Die 
competentiewerking maakt Realdolmen trouwens uniek op de Belgische markt.
Jan Graulus onderstreept het belang van de communities die doorheen de or-
ganisatie worden opgezet. Hun doel is om mensen met gelijkaardige techno-
logische competenties en interesses samen te brengen en op die manier een 
bedrijfsbrede samenwerkingscultuur te creëren. “We volgen de markttrends 

en proberen actief en 
proactief grip te krijgen 
op wat de klant vraagt. 
We doen dit in samen-
werking met onze leve-
ranciers en andere toon-
aangevende partners. Het gaat breder dan de nieuwste technologische evoluties 
of trajecten rond integratie en agile werken. Het gaat ook over vraagstukken 
omtrent verouderde technologieën en hoe we daar best mee omgaan. Men roept 
bijvoorbeeld al twintig jaar dat ‘mainframe’ dood is, maar het staat er nog altijd 
en toch zal er in de toekomst iets mee moeten gebeuren.”

De werking rond communities is erg genuanceerd. Jan Graulus vertelt ver-
der: “Het is een algemene tendens in de sector dat de gemiddelde leeftijd van 
IT-consultants stijgt. Realdolmen telt momenteel verschillende generaties onder 
zijn werknemers. We moeten niet alleen aantrekkelijk zijn voor de jongere ge-
neraties, maar ook voor de oudere. Dat zijn mensen met een enorme bagage 
aan ervaring en expertise. Ze hebben vaak ook een goede kennis van de klant. 
Zij zijn de ideale ambassadeurs om de klant te begeleiden in de technologische 
vraagstukken die hij heeft. Bepaalde technologieën waarin sommige medewer-
kers en klanten werken, zullen op termijn immers verdwijnen en moeten dus 
vervangen worden. Hoe kan je deze mensen inzetten om de klanten hierin te 
adviseren.” 

Naast een degelijk competentiemanagement, zijn heroriëntering en tijdige 
bijscholing essentieel in dit traject. “Realdolmen heeft hiervoor onder andere 
de Community Days in het leven geroepen. Het zijn technische sessies waarin 
medewerkers worden samengebracht om op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen.” Jan Graulus benadrukt ten slotte: “De betrokkenheid van de 
mensen is erg belangrijk. Zoals ik al vertelde, it’s all about people.”

Jan Graulus - Group Manager Professional Services

simplICiTy magazine - 45

REALDOLMEN VERANDERT MEE: OPERATIONELE ICT-VRAGEN
Professional Services als menukaart op maat  
van de klant 

De slagkracht van  
Realdolmen zit in de  
volumes die we hebben  
en de beschikbaarheden 
waarover we beschikken, 
niet alleen met eigen  
mensen maar ook met  
externe krachten
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THE PROJECT FACTORY:
softwareontwikkeling
PROFESSIONALISEREN  
OP MAAT VAN DE KLANT  

 De snelheid waarmee de markt evolueert, 
maakt dat ook de omstandigheden en klant-
vragen snel evolueren. De levenscyclus  
van softwareoplossingen wordt steeds kor-
ter en dat heeft een verregaande impact op 
de ontwikkeling en het onderhoud van soft-
ware. Traditionele ontwikkelingsmodellen, 
zoals het watervalmodel, hebben steeds 
minder toegevoegde waarde. In deze  
modellen wordt iedere volgende fase in het 
ontwikkelingsproces pas gestart wanneer 
de voorgaande fase succesvol is afgeslo-
ten. Op zich is daar niets mis mee, maar 
de kans is groot dat de eisen en wensen 
van de klant ondertussen veranderd zijn 
en dat het product dat uiteindelijk wordt  
opgeleverd niet meer aansluit op de  
actuele behoefte. Een flexibelere aanpak is 
noodzakelijk, niet alleen voor de klant maar 
ook voor de IT-partner. De Project Factory 
van Realdolmen biedt een antwoord op de  
uitdagingen van vandaag en morgen.
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 Project Factory 

De Project Factory is een multifunctioneel 
platform waarin meerdere disciplines en 
expertises samenkomen die vanuit één 
team het volledige softwaredeliveryproces 
op zich nemen. Softwareontwikkeling - in-
clusief tooling, methodologie en coaching, 
professionaliseren en standaardiseren, dat 
is het doel. Een structurele integratie tus-
sen IT en business staat daarbij centraal. 
Naast de stakeholders van IT, waaronder 
projectmanagers, architecten, analisten, 
ontwikkelaars en testers, is er ook steeds 
een vertegenwoordiging van de business. 
Roel De Cuyper, Domain Manager Projec-
teers: “Samenwerking en kennisdeling tus-
sen alle betrokken partijen zijn belangrijke 
pijlers. Dat staat niet alleen garant voor de 
kwaliteit, maar ook de snelheid van de op-
levering.”

 Voorbij het traditionele V-model 

Realdolmen kiest voor de Agile Scrum pro-
jectmethodologie, omdat net die uitermate 
geschikt is om op steeds veranderende 
omstandigheden in te spelen. Het is een 
aanpak die er inherent vanuit gaat dat 
businessnoden moeten kunnen verande-
ren gedurende een ontwikkelingsproject. 

Scrum-teams zijn op zo’n manier georgani-
seerd dat ze op vaste tijdstippen en in korte 
iteraties – sprints - van twee tot vier weken 
werkende en kwalitatief hoogstaande soft-
ware opleveren. Het opgeleverde product 
kan door elke stakeholder worden beoor-
deeld en gevalideerd. Indien nodig, worden 
een aantal aanpassingen opgenomen die 
in een volgende iteratie op basis van pri-
oriteit worden behandeld. Een van de grote 
voordelen is dat iedereen een beter inzicht 
heeft in de voortgang van het project en dat 
business en IT ook beter en productiever op 
elkaar zijn afgestemd.

 Agile at work: de klantbeleving  
 centraal 

Bij softwareontwikkeling staat de beleving 
van de klant centraal. Roel De Cuyper: “De 
betrokkenheid en de beleving van de klant 
zijn erg belangrijk voor het welslagen van 
een project. We zetten daarom op verschil-
lende locaties in het land softwareplat-
formen op waar we onze projectteams bij 
elkaar brengen, fysiek maar ook virtueel. 
Deze vaste projectlocaties zijn ‘toonzalen’ 
waar de klant de projectwerking actief kan 
beleven in al zijn aspecten. Op die manier 
is hij nauwer bij het proces en het team 
betrokken en houden we de dialoog open. 
Door met vaste locaties te werken, en het 
fysieke en het virtuele te combineren, stel-
len we onze projectteams ook beter in staat 
om voor zichzelf en de klant de ideale werk-
plek uit te bouwen.” 

 Geen agility zonder mensen 

Bij agility gaat het over het snel kunnen in-
spelen op verandering. Om dat te kunnen 
doen, is er uiteraard slagkracht nodig. Roel 
De Cuyper: “Die slagkracht realiseren we 
in eerste instantie met onze eigen men-
sen, maar omdat de beschikbaarheid van 

goed gekwalificeerde IT-specialisten niet 
oneindig is, zoeken we naar alternatieven. 
Extra capaciteit wordt nu vaak opgevangen 
door freelancers of partnerships, maar ook 
structurele nearshoring kan voor een gun-
stige en kwaliteitsvolle instroom zorgen. 
Landen zoals Portugal, Polen en Oekraïne 
hebben ondertussen hun sporen verdiend, 
ook binnen Realdolmen. We stimuleren 
daarom hybride teams die in wisselwerking 
met elkaar zorgen voor de toegevoegde 
waarde die we beogen.”

 Agile mindset 

Agile werken is eigenlijk meer dan een set 
van methodes, processen en tools. Het is een 
mindset, een manier van werken waaraan 
zowel de IT-partner als de klant deelneemt. 
Ze moeten samen de consequenties van ver-
anderingen rationeel inschatten, prioriteren 
en afwegen of een verandering een inves-
tering dan wel een verandering van scope 
waard is. Roel De Cuyper: “Het is een uit-
daging, maar wel eentje waar beide partijen 
baat bij hebben, zeker in de huidige context 
waarin het essentieel is om op korte tijd effi-
ciënt te kunnen inspelen op de veranderende 
markt.”

Roel De Cuyper
Division Manager Business & IT Alignment

REALDOLMEN VERANDERT MEE: OPERATIONELE ICT-VRAGEN
De Project Factory: softwareontwikkeling  
professionaliseren op maat van de klant 

DE PROJECT FACTORY

• Sneller en flexibeler inspelen op klantvragen

• Steeds de beste oplossing aanbieden 

• Kwaliteit vooropstellen en bewaken

• Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen,  
trends en innovaties

Agile werken is een  
uitdaging, maar wel  
eentje waar beide partijen 
baat bij hebben, zeker in  
de huidige context waarin 
het essentieel is om op 
korte tijd efficiënt te  
kunnen inspelen op de 
veranderende markt



We vallen maar meteen met de deur in huis: met 
Realdomen willen we ons niet vastpinnen op de 
ene noch de andere rol. We hebben in onze visie 
de belofte ingeschreven om zowel op strategis-
che, tactische als operationele vragen een ant-
woord te bieden.

Zoekt u als klant simpelweg een oplossing voor 
een duidelijk omlijnd probleem, de aankoop van 
hardware of software, of wat extra mankracht, 
dan leveren wij met veel plezier. 

Vaak kadert een vraag echter in een groter strate-
gisch geheel. Daarom willen wij voor iedere klant 
ook een volwaardige gesprekpartner zijn, in elke 
fase van het traject. We delen graag onze visie 
over een probleem of vraag en zoeken samen met 
u naar de best mogelijke oplossing.

Wilt u focussen op uw core business, dan kunt u 
al uw ICT-diensten uitbesteden aan Realdolmen.
Dit alles kan onder eender welke vorm van 
samenwerking: case by case of op basis van een 
structurele samenwerking.

Tim Claes
Marketing & Sales Director

REALDOLMEN VERANDERT MEE: SAMENWERKEN MET REALDOLMEN
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U kent ze vast wel: de bruine of grijze postbakjes IN en UIT. Er is zelfs een 
gerede kans dat ze op dit moment op uw bureau staan. Want hoewel de 
wereld steeds meer digitaliseert, is een volledig papierloos kantoor toch nog 
niet voor vandaag. 

De rechtsgeldigheid van elektronische documenten en van de geavanceerde 
elektronische handtekening kan alleen al binnen België verschillen per ge-
west, op Europees en wereldwijd niveau zijn de verschillen nog groter. Voor 
sommige elektronische documenten zoals facturen bestaat er duidelijke wet-
geving voor opslag en bewijskracht, voor andere briefwisseling is het vaak 
wat vager. Geen wonder dus dat organisaties en overheden huiverig blijven 
ten overstaan van een papierloos kantoor. Documentbeheer staat op juridisch 
vlak nog in zijn kinderschoenen en dus blijven de postbakjes op uw bureau 
zich vullen.

Offertes, facturen, inkoopbevestigingen, e-mails, certificaten, verslagen,  
brochures… Het zijn stuk voor stuk documenten die op de een of andere 
manier noodzakelijk zijn voor uw business en waarmee u iets doet of die u 
wilt bewaren. Toch willen we met zijn allen af van de torenhoge archiefkasten 
en dan biedt een Document Management System dat rekening houdt met de 
praktische en juridische noden van uw organisatie een uitkomst.

Realdolmen biedt twee oplossingen, voor verschillende (juridische) noden: 
RFlow en RProve. De basisfunctionaliteiten zijn voor beide tools hetzelfde. 

U beheert workflows, rollen en verantwoordelijkheden van gebruikers; do-
cumenten worden geïndexeerd zodat u ze op een later tijdstip gemakkelijk 
terugvindt. Beide tools interageren probleemloos met ERP of intranet. Of, in 
het geval van RProve, met zowel de betalende als de gratis versie van Alfresco  
Enterprise Content Management System. De keuze voor RFlow of RProve 
hangt voornamelijk af van de vraag of u “dode” of “levende” documenten 
beheert.

Een zogenaamd dood document vraagt enkel archivering en zal niet meer 
wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan facturen die u ontvangt, al dan niet digi-
taal. RFlow zet voornamelijk in op digitale archivering, van elektronische 
documenten. De tool heeft een sterke tekstherkenningsfunctionaliteit, leest  
automatisch sleutelgegevens uit documenten en andere gegevensbronnen en 
voedt uw ERP- of CRM-database. De grootste troef van RFlow is de juridische 
garantie: elk (ingescand) document krijgt een uniek nummer toegewezen en 
wordt zo onwijzigbaar. Bijvoorbeeld in de bank- en verzekeringswereld is der-
gelijke rechtsgeldigheid van groot belang bij mogelijke juridische conflicten.

RProve richt zich dan weer vooral op het beheer van zogenaamd levende 
documenten die u in papieren versie ontvangt. Documenten waarin verschil-
lende gebruikers iets wijzigen of toevoegen en die dus nood hebben aan 
versiebeheer. Al uw post wordt beheerd in een overzichtelijk dossier met 
checklists en acties op maat. Bovendien kunt u in RProve gebruik maken 
van een geavanceerde elektronische handtekening waardoor ook uw levende 
documenten de nodige rechtsgeldigheid hebben. 

Of uw stroom aan documenten nu digitaal is of op papier, beheer en overzicht 
zijn nodig. De juiste tool die aansluit bij de kernactiviteiten van uw organisatie 
helpt u besparen op tijd en archiefruimte, verbetert de interne informatiestroom 
en helpt uw medewerkers om te focussen op de echte businessnoden.

Pierre Mathelart 
Expert ECM (Enterprise Content Management)

DOCUMENT- 
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RAW HELPT  
de groothandelaar om de 
e-markt te veroveren 
Slechts 3% van de handel wereldwijd 
verloopt vandaag via het internet. Nu nog 
een klein percentage, maar het percenta-
ge stijgt jaarlijks met 30%. Consumenten 
vinden steeds massaler de weg naar on-
line aankopen, waardoor de webshops als 
paddenstoelen uit de grond schieten. Is de 
B2B-handel vandaag nog niet helemaal 
klaar voor online zakendoen? Dan dwingt 
de opkomst van al die e-tailers de groot-
handel en detailhandel er wel al toe om 
meer aansluiting te zoeken bij elkaar.

De grote e-tailers, zoals Bol.com of Amazon 
bekostigen hun eigen voorraad niet volle-
dig. Ze doen een beroep op de voorraad en 
de logistieke mogelijkheden van bestaande 
groothandels. Meer nog, de e-tailer vraagt 
de groothandelaar niet alleen om goederen 
op stock te nemen, maar ook om ze in zijn 
naam te versturen. Een uitdaging van for-
maat voor de groothandelaar die gewend 
was om hele pallets met dezelfde T-shirts, 
koffiemokken of smartphones te versturen 
naar een beperkt aantal adressen. 

Deze, op grote volumes georganiseerde 
handelaar, moet nu even verfijnd werken 
als de detailhandelaar waaronder een 
mooie verpakking ‘met meerwaarde’ of een 
vlekkeloze, soms telefonisch vooraf aange-
kondigde bezorging. Het totale pakket aan 
producten en diensten geeft de consument 

een totaalbeleving zodat die gemakkelijker 
terugkeert. De meest succesvolle groothan-
delaars nemen daarbij ook andere stromen 
over zoals facturatie en retourafhandeling. 
In het beste geval kunnen ze zelfs optreden 
als fysiek contactpunt en daarbij een bijko-
mend vertrouwen creëren tussen e-tailer 
en consument.

 Magazijnbeheer 

Deze geïntegreerde logistiek vraagt bij de 
groothandelaars om een totaal ander maga-
zijnbeheer: andere picking-methodes, an-
dere verpakkingen, andere transportmidde-
len. Andere verantwoordelijkheden ook, ten 
overstaan van de consument in plaats van 
de detailhandelaar. Vooral dit laatste duwt 
de groothandelaar uit zijn comfortzone.

RAW (Real Applied Wholesale) heeft een 
sterke WMS-functionaliteit en kan flexibel 
inspelen op de fysieke inrichting van om 
het even welk magazijn. Traditioneel gericht 
op de ’KMO’s in Vlaanderen en Nederland 
biedt RAW zowel complexe magazijnon-
dersteuning en multicompany aan voor de 
middelgrote bedrijven als degelijke ERP 
voor o.a. orderregistratie en prijsmanage-
ment, wat ook belangrijk is bij kleinere be-
drijven. De grootste troef van RAW is daar-
bij de combinatie van mid-level-prijs met 
high-end-kwaliteit.

 Trends in (r)e-tailing 

Op basis van ontmoetingen met klanten 
en prospecten ervaren we niet alleen bij 
groothandelaars een e-tailingtrend, we zien 
duidelijk dat ook productiebedrijven in de 
(verre of nabije) toekomst zullen meegaan 
in deze evolutie. 

Relatief kleine productiebedrijven met een 
eenvoudig en goedwerkend productie-
proces – veelal discrete productie - zien 
groeimogelijkheden in een sales driven 
businessmodel en investeren vandaag de 
dag dus liever in verkoop dan in productie. 
Een mooi voorbeeld van dergelijke bedrijfs-
activiteit is het personaliseren van ver-
pakkingsmateriaal, waarbij de producent 
bijkomende installaties plaatst enkel en 
alleen om in te spelen op de behoefte van 
de eindgebruiker. Naast leveringen aan ver-
pakkingsgroothandels pikken zij nu graag 
een graantje van de onlinetrend mee door 
rechtstreeks aan de eindgebruiker te leve-
ren, B2B of B2C. 

Producent wordt eveneens groothandelaar 
en groothandelaar eveneens detailhande-
laar. Veranderende kernactiviteiten in een 
snel veranderende wereld.

Bart Van Crombrugge
Business Development Manager RAW
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RIMSES:  
software met een  
stuurgroep
Co-creatie is een trend. Bedrijven slaan steeds vaker de handen in elkaar 
om samen een project uit te voeren. Bij Rimses vormt deze werkwijze al 
jarenlang de basis van succesvolle onderhoudssoftware voor onder andere 
de industriesector. Dertig jaar geleden – kaarsjes werden uitgeblazen in juni 
2016 – werd onderhoudssoftware Rimses ontwikkeld op vraag van een klant. 
Daarmee was de basis gelegd voor de jarenlange succesvolle samenwerking 
met de Rimses-stuurgroep (de ‘advisory board’).

 Hoe werkt zo’n stuurgroep nu? 

Eindgebruikers van actieve Rimses-klanten en een afvaardiging van het Rimses- 
team bij Realdolmen komen op regelmatige basis samen om de toekomst van 
de software te bespreken. De eindgebruikers vormen een realistische vertegen-
woordiging van de Rimses-gebruiker zodat er ook markt-realistische voorstellen 
op tafel komen. Dat gaat van verbeteringen aan bestaande functionaliteiten tot 
mogelijke nieuwe functionaliteiten die het ontwikkelteam wil aftoetsen aan de 
realiteit. Zo is Rimses Mobile, het mobiele broertje van de onderhoudssoftware, 
er gekomen na afstemming in de stuurgroep. De recente module rond Veiligheid 
kwam er met gedegen inspraak van onder andere Aperam.

 Win-win 

Lid van een stuurgroep zijn, is niet vrijblijvend, en co-creatie werkt alleen 
als beide partijen hun taak ernstig nemen. Elke gebruiker moet zich dege-
lijk voorbereiden op de samenkomsten en nadenken over de manier waarop 
hij Rimses gebruikt. Uiteindelijk resulteert dit wel in software die gesmaakt  
en gedragen wordt door de klant. Het creëert een podium voor nieuwe  
ontwikkelingen en zorgt ervoor dat trends sneller worden opgepikt door het 
ontwikkelteam. Geen denkwerk in een ivoren toren, maar een samenwerking 
die het product dicht bij de klant brengt.

Martin Smit
Business Development Manager Rimses
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HOSPITAL/AX:  
ERP voor en door ziekenhuizen
 Internationaal en toch lokaal 

Een ziekenhuis is geen gewone onderneming 
maar dat neemt niet weg dat het baat heeft bij 
een degelijk ERP-systeem dat de essentiële ad-
ministratieve en logistieke processen stuurt en 
verbetert. Deze processen dragen immers in 
belangrijke mate bij tot het optimaliseren van de  
tijdsbesteding van de zorgverleners en hebben 
een grote invloed op de efficiëntie en bijgevolg op 
de operationele kosten van een ziekenhuis. 

Hospital/AX is een ERP-oplossing die specifiek 
voor en door ziekenhuizen is gebouwd. Alle aan-
koopprocessen en financiële, logistieke en fa-
cilitaire werkstromen van een ziekenhuis zitten 
erin vervat. Zoals de naam doet vermoeden, is  
Hospital/AX gebaseerd op Microsoft Dynamics AX, 
het ERP-vlaggenschip van Microsoft. Toch is de 
software volledig geënt op de specifieke behoefte 
en de vereisten van de lokale gezondheidszorg. 

Marc Loeys, Business Strategy Manager:  
“Hospital/AX staat dicht bij de lokale markt en 
biedt zo een duidelijke toegevoegde waarde. Dit 
betekent trouwens niet alleen de lokale regelge-
ving vertalen naar toepassingen. Het betekent ook 
dat we weten wat organisaties drijft, zodat we  
samen voor de beste oplossing kunnen gaan.” 

 Together around the table 

Daarom heeft Realdolmen het Healthcare  
Consortium opgericht. Hierin zetelen externe  

experts en vooraanstaande ziekenhuizen zoals 
GasthuisZusters Antwerpen, Jessa Ziekenhuis,  
Ziekenhuis Oost-Limburg en het Universitair  
Ziekenhuis Antwerpen. Het Consortium komt 
tweemaal per jaar samen om te praten over de 
uitdagingen van de sector en wordt er nagedacht 
over hoe ICT die uitdagingen mee kan helpen  
beantwoorden. 

Marc Loeys: “Op deze manier wordt ook de road-
map voor Hospital/AX gestuurd. We bekijken 
welke uitbreidingen en aanpassingen interessant 
zouden kunnen zijn. Uiteindelijk beslissen we  
samen wat de beste investering is van tijd en  
middelen om Hospital/AX op zo’n manier te doen 
evolueren dat onze klanten er uiteindelijk de 
grootste ROI mee kunnen behalen.”

Marc Loeys
Division Manager Agile Business Processes
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JAN DE SITTER, ICT DIRECTOR,

GASTHUISZUSTERS, ANTWERP

Wat een partnerschap met Realdolmen zo  
interessant maakt, is dat ze enerzijds beschik-
ken over voldoende technische knowhow en 
dat ze anderzijds, net zoals hun healthcare-
klanten lokaal georiënteerd zijn. Dat maakt dat 
we elkaar beter begrijpen, en tot perfect geba-
lanceerde oplossingen komen. 



CRM IS DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE van bank- en  
verzekeringsproducten
De snelle evoluties in technologie en inter-
net, met als gevolg een steeds groter wor-
dende consumer power, hebben bedrijven 
en organisaties ertoe gedwongen te ver-
vellen van productoriëntatie naar klantori-
entatie. Dit geldt niet alleen voor klassieke 
productiebedrijven. Ook banken en verze-
keraars, die traditioneel voor ieder product 
een andere afdeling, contactpersoon en 
misschien zelfs database hadden, moeten 
snel evolueren naar een 360-gradenbeeld 
van hun klanten.

De bankencrisis heeft het klantenlandschap 
meer dan ooit versnipperd. Consumenten 
zijn al lang geen klant meer bij een enkele 

bank en een enkele verzekeraar voor alle 
rekeningen, hypotheek, autoverzekering, 
brandverzekering enz. Tegelijk verwacht 
de consument in ruil voor het opgeven van 
zijn privacy op het wereldwijde web wel 
een steeds professionelere individuele be-
nadering. Wie net een nieuwe autolening 
afgesloten heeft, wil geen reclame van de 
bank krijgen voor goedkope autoleningen of 
autosalontickets. Klanten verwachten óók 
van hun bank of verzekeringsmakelaar een 
toegevoegde waarde. De basisinformatie 
vinden ze immers zelf wel op het internet.  

 Hoe word je customer centric? 

Customer centricity, klantgeoriënteerdheid, 
is dus ook voor banken en verzekeraars een 
absolute must geworden. Maar hoe leer ik 
als makelaar of bankdirecteur de gewoon-
ten van mijn klant kennen? Hoe weet ik 
aan welk kanaal (mail, Facebook, telefoon 
of postbrief) hij/zij de voorkeur geeft? Wan-
neer leest mijn cliënt mijn berichten, in het 
weekend of op weekdagen? En hoe slaag ik 
erin om via vier verschillende kanalen pre-
cies dezelfde boodschap te brengen?

Travi@ta for Insurance, mogelijk in combi-
natie met Single View Builder, is de CRM-
tool bij uitstek om op deze vragen een 
antwoord te bieden. Het ondersteunt het 
kanaal van makelaar naar eindklant en het 
kanaal van verzekeringsmaatschappij naar 

eindklant, maar ook de combinatie make-
laar-verzekeraar. 

Oorspronkelijk werd Travi@ta ontwikkeld als 
een oplossing om de verkopers van verzeke-
ringsmaatschappijen op te volgen. Nu is het 
nu een complete tool die naast salesopvol-
ging ook een marketingluik heeft om cam-
pagnes en business plannen op te stellen 
voor makelaars. Bovendien houdt hetcentraal 
alle klantgegevens bij om een 360-graden-
beeld van elke klant op te bouwen.

 Aan ons de wereld 

Travi@ta/Single View Builder is een zeer 
stabiel off-the-shelf-product met toekomst-
plannen. De relatief eenvoudige implemen-
tatie maakt dat Travi@ta een internationaal 
gewaardeerde tool is. Travi@ta wordt nu al 
via onze partners verdeeld in Portugal, Mau-
ritius, Frankrijk, Midden-Amerika, … en er 
komen maandelijks nieuwe landen bij. Ook 
Single View Builder bestaat nu o.a. al in het 
Portugees, Frans, Bulgaars een Arabisch. 

Ten slotte kan Realdolmen dankzij zijn jaren-
lange ervaring in CRM ook complexe projec-
ten tot een goed einde brengen. Wij kunnen 
als een van de enigen in de markt een project 
met maar liefst 10.000 gebruikers aan.

Olaf Hoppenbrouwers
CRM Solution Sales
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A wise companion 
is half the journey

In deze razendsnel veranderende tijden zijn we als ervaren ICT-integrator 
graag een baken van vertrouwen voor onze klanten. Met onze innovatieve 
totaaloplossingen voor uw strategische, tactische en operationele noden halen 
we samen het volle potentieel uit uw organisatie.

www.realdolmen.com
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